Åpent brev fra berørte klubber
Uttak junior EM og senior EM

Avsender av åpent brev
Dette åpne brevet er fra klubber som har utøvere som er tatt ut til junior og senior EM, men som har
valgt å ikke melde seg inn i det nystartede Norsk Karateforbund.
Klubbene dette gjelder er:
x
x
x
x

Mizuchi KK
Sarpsborg KK
Sportskarate Drammen
Skedsmo KK

De respektive klubbene har 8 av 16 utøvere som er tatt ut til junior EM og 2 av 2 utøvere på
avventende uttak, dvs. totalt 9 av 17 utøvere som sendes til Junior EM. I tillegg er det 1 utøver som
er tatt ut til senior EM og skulle delta Premier League. Klubbene har i all den tid de har drevet med
konkurranser konkurrert med WKF regelverket og drevet frem utøvere på det høyeste nivået i
Norge. I tillegg er det klubber her som har VM-medaljer både på junior og senior-nivå,
landslagsutøvere gjennom mange år og en rekke internasjonale medaljer.

Bakgrunn
Norges Kampsportforbund er midlertidige suspendert fra WKF (World Karate Federation) og i den
forbindelse er Norsk Karateforbund midlertidig tatt opp som norsk forbund i WKF. Norges
kampsportforbund, som også ivaretar karategrenen som konkurrerer etter WKF regler, har senere
besluttet at medlemmer i Norges Kampsportforbund må velge om klubbene ønsker å være medlem
av Norges Kampsportforbund eller Norsk Karateforbund. Dette fordi Norges Kampsportforbund
anser Norsk Karateforbund som konkurrerende forbund av Norges Kampsportforbund.

Uttak til Junior EM 2022
I forbindelse med uttak til Junior EM krever Norsk Karateforbund, slik vi leser uttaket (se vedlegg), at
de som er tatt ut til Junior EM må be sine klubber om å melde seg inn i Norsk Karateforbund. I
motsatt fall får de ikke delta. Dette er medelt direkte til utøverne som har blitt tatt ut til EM.
Det å ta ut unge utøvere til junior EM og deretter fortelle de samme unge utøverne at de må få sine
klubber til å melde seg inn i Norsk Karateforbund for at de skal få delta i EM finner vi som klubber
meget kritikkverdig. Slik vi opplever dette så forsøker Norsk Karateforbund å bruke utøverne som
pressmiddel for å skaffe medlemmer til Norsk Karateforbund. Det å sette unge utøvere i en slik
situasjon burde Norsk Karateforbund unngått.
Medlemskap eller ikke i en organisasjon hører hjemme på styre- eller årsmøtenivå. Derfor bør en
henvendelse om eventuelt medlemskap sendes til klubb og ikke til unge utøvere.

Hvem hindrer utøvere å delta i mesterskap
Norges Kampsportforbund hindrer ikke utøvere i å delta i mesterskap. Hvis noen blir hindret å delta
ligger det i så fall, slik vi ser det, hos Norsk Karateforbund og WKF. Norges Kampsportforbund har
ikke noe sted hindret utøvere deltagelse i noen mesterskap eller konkurranser. Norsk Karateforbund

kan velge å ta med utøvere selv om de er medlem i en klubb utenfor Norsk karateforbund. Utøveren
er tatt ut pga. resultater og burde kunne være medlem i en klubb utenfor Norsk Karteforbund uten
at det skal ha innvirkning på om denne utøveren skal få delta eller ei. Her blander Norsk
karateforbund politikk inn i det sportslige og forsøker å true til seg klubber som medlemmer med
utøverne som pressmiddel. Dette er ikke slik vi ønsker å ha det i norsk idrett. Norges
kampsportforbund kaster ingen klubber ut av Norges kampsportforbund, men sier at klubber må
velge hvilket forbund de tilhører, Norges Kampsportforbund eller Norsk Karateforbund. Norges
kampsportforbund vil ikke hindre utøvere å være medlem i en klubb som tilhører Norsk
Karateforbund. En utøver kan være medlem i flere klubber. Det er kun klubber som må ta et valg.
Det er delte meninger om hvilket forbund klubbene ønsker å tilhøre. Det er lov å ha delte meninger
og vi må respektere hverandres ulike meninger. Vi hadde håpet det var fokus på utøvere i denne
situasjonen og at de ikke ble brukt for den ene eller andre siden.

Hvem er skyld i utkastelse fra WKF
Vi registrerer at Kjell Sivertsen, styreleder i Norsk Karateforbund, i sin pressemelding fra 7/5-22 (se
vedlegg) og i svar på kronikk (se vedlegg) fra Tore Bigseth legger all skyld for utkastelse fra WKF på
dagens Forbundsstyre i Norges Kampsportforbund. Det har så vidt vi ser ikke skjedd noe nytt
organisatorisk i perioden mellom valget på tinget og til WKF sendte varsel om utkastelse. Kjell
Sivertsen er tidligere president i Norges kampsportforbund. Leser vi utkastelsesbrevet fra WKF
(https://kampsport.no/wp-content/uploads/2022/01/Prov-Disaffiliation-Letter-NOR_19Jan22.pdf)
så ser vi at Kjell Sivertsen var president eller styremedlem i perioden hvor det meste av
begrunnelsene fra WKF for utkastelse har funnet sted. I samme periode har også Gunnar Nordahl
vært fast styremedlem i Norges kampsportforbund og WKF representant. Gunnar Nordahl er nå
styremedlem i Norsk Karateforbund. Det betyr at Kjell Sivertsen som president og Gunnar Nordahl
som styremedlem og WKF representant er de som har vært med på å beslutte det som WKF nå gir
som begrunnelse for å kaste ut Norges kampsportforbund. Vi finner det merkelig at Kjell Sivertsen
kritiserer Norges Kampsportforbund for å videreføre det han som president eller styremedlem har
vært med å beslutte. For ordens skyld kan vi nevne at vi ikke finner noen referater hvor Kjell
Sivertsen eller Gunnar Nordahl er uenige i vedtak angående det WKF tar opp i perioden.
Hvordan de som har besluttet det meste av det som ifølge WKF er galt har fått WKF i nytt forbund
kan vi bare spekulere i.

Hvorfor ønsker vi ikke medlemskap i Norsk Karateforbund
Slik vi ser det består Norsk Karateforbund av mange av de som har drevet norsk karate de siste
årene før tinget 2021. Vi skal være ærlige på at vi har vært kritiske til mye av det som er skjedd i
Norges Kampsportforbund, spesielt når det gjelder den sportslige satsingen. Vi finner det ikke riktig å
melde oss inn i et forbund som nå ledes av de samme personene som har vært ansvarlige i perioden
hvor det har vært stor misnøye med den sportslige satsingen i norsk karate og hindret de endringene
som vi mener burde vært gjennomført for lenge siden. Norsk Karateforbund hindrer nå utøvere fra
klubber som ikke ønsker å bli tvunget inn i et forbund utenfor NIF å delta i mesterskap. Det ønsker
våre klubber ikke å være en del av.
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