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Velkommen 
 

Forbundstinget er det 30.de i rekken  

siden forbundet ble tatt opp  

som utvalg (den gang Norges Karate Forbund)  

i Norges Idrettsforbund i 1976. 

Etter at forbundet ble seksjonert i 1992  

har det vært to-årige tingperioder. 
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Karate seksjonsmøte 
 

 

SAK 1  Konstituering  
   

1.1 Godkjenne fremmøtte representanter  
Liste med fremmøtte representanter fremlegges for behandling. 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  
  

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 
representanter - dirigent, referent og tellekorps  
  
Dirigent:  
Marit Pedersen foreslås som dirigent.  
  
Referent:  
Vegard Henriksen foreslås som referent.   
  
Tellekorps:  
Digital opptelling, tellekorps velges kun ved behov/tekniske problemer. 
  

Styrets innstilling:  
Forslag til dirigent, referent og tellekorps godkjennes.  
 

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 

Protokollundertegnere: 
Jan Yngve Videnes (Nordaas Karateklubb) og Siri-Anne dos Santos (Oslo Budo Kwai Karateklubb) 
velges som protokollundertegnere. 
 

Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 

 

1.4 Godkjenne innkallingen: 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 08.04.2022. 
 

Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 
 

1.5 Godkjenne saklisten:  

Jf. NKFs lover §22; 
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1. Konstituering  

2. Behandle seksjonens beretning 

3. Behandle regnskap 2021 

4. Behandle forslag og saker  

5. Fastsette ev. kontingent og avgifter 

6. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett  

7. Innstille/velge;  

7.1 Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
7.2 Representant til forbundsstyret 
7.3 Valgkomité; Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  

Dirigent(er) og protokoll: 

▪ Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er).  
▪ Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 
▪ Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som har 

hatt ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 
▪ Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

Talerett og taletid: 

▪ Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   
▪ Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 

tre minutter første gang, to minutter andre og tredje gang. 
▪ Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
▪ Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

Behandling av forslag: 

▪ Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt skjema. 
▪ Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
▪ Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  
▪ Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

Stemmegivningen: 

▪ Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, 
avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/03/Forslagsskjema-for-vedtak-seksjon.pdf
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SAK 2 Behandle seksjonens 

beretning 
 

Seksjonens beretning framgår på side 7-30. 

Styrets innstilling:  
Styrets beretning godkjennes.   

SAK 3 Behandle seksjonens 

regnskap for 2021  
 

Seksjonens regnskap framgår på side 31-32. 

Styrets innstilling:  
Seksjonens regnskap for 2021 tas til etterretning. 

SAK 4 Behandle forslag og saker  
 

4.1 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
Det har ikke kommet noen forslag/saker til behandling. 

SAK 5 Fastsette ev. kontingent og 

avgifter 
 

Seksjonsavgift for medlemsklubbene: 
Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til forbund og seksjon er; 

Seksjonsdrift Kr.   98,- pr enkeltmedlem pr år 

Fellesdrift forbund Kr.   42,- pr enkeltmedlem pr år 

Totalt Kr. 140,- pr enkeltmedlem pr år 
 

Styrets innstilling:  
Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret. 
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SAK 6 Behandle langtidsplan og 

langtidsbudsjett 
 
Forslag til ny langtidsplan og langtidsbudsjett fremlegges på forbundstinget av forbundsstyret for 
forbundet samlet. Seksjonens langtidsbudsjett framgår på side 33. 

Styrets innstilling:  
Langtidsplan og langtidsbudsjett tas til etterretning. 
 

SAK 7   Innstille/velge 

Innstillingene framgår på side 34. 
 

7.1 Seksjonsstyre  
Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

7.2 Representant til forbundsstyret 
Innstilling av representant til forbundsstyret som godkjennes av tinget 

7.3 Valgkomité 
Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Valgkomiteens forslag til nytt seksjonsstyre samt representant til forbundsstyret godkjennes. Styrets 
forslag til ny valgkomité godkjennes. 
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2. Seksjonens beretning 
 

Innledning 

Seksjonsstyrets medlemmer som ble valgt inn på tinget 2021: 

 

Navn Poststed Funksjon 

Amundsen, Torbjørn OSLO Styremedlem 

Børmark, Tove Chatrine SELLEBAKK Styremedlem 

Heggelund-Morken, Hans Runar FJELL Varamedlem 

Just, Nils Peter SLATTUM Nestleder 

Kolstad, Arild Ringel BERGEN Leder 

Svendsen, Line KLEPPE Styremedlem 

Tellefsen, Solveig Hansen KRISTIANSAND S Varamedlem 

 

Leder:                      Arild Ringel Kolstad 

Nestleder:              Nils P. Just 

Medlem:                 Torbjørn Amundsen 

Medlem:                 Tove C. Børmark 

Medlem:                 Line Svendsen 

1. Varamedlem:     Solveig Tellefsen 

2. Varamedlem:     Hans Runar Heggelund-Morken 

  

Styret er et valgt organ og medlemmenes arbeid er basert på frivillighet. 

Perioden 2021 – 2022 har vært ekstremt krevende og utfordrende, men også givende og 
lærerik for de tillitsvalgte.  

Seksjonsstyret samarbeider godt med forbundsstyret og administrasjon for å etterleve 
tingets vedtak og strategi for perioden. Dog har dette arbeidet påvirket og endret som følge 
av flere hendelser gjennom tingperioden. 

Karateseksjonen har i tråd med seksjonsmøtet under Tinget 2018 og 2021 fortsatt med 
arbeidet for rettferd og likeverd innenfor karate.  

https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=MmtWdU84ZCsvbmR5Rk5nd1VoUXE0UT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=WGxDOGk3WlFPanVvaFZITEQvK2ZKdz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=cExyNFp4SHJsMUxiRGp4ako5SSsvZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=WmdIdW4vZXdUZFAxcCtFdzFBeDkvZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=bVUvUzAyTnNpb3Y5bkwraExmVnVKUT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=VUgzVDlib2o0RUxNeEFUd0x1bTZQUT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=L3lNQThvcjBkaE5IdU8ramQ3ZVVrQT090
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De forskjellige grenene har i perioden fortsatt som selvstendige komitéer som alle har 
samarbeidet godt med seksjonen og etter hvert funnet sin naturlige plass i organisasjonen 
etter noen innkjøringsproblemer. 

Re-organiseringsprosessen i NKF ble høsten 2021 avsluttet. I 2022 har re-
organiseringsprosessen oppstått i ny drakt, Kampsport 2.0. 

I Norges Kampsportforbund sier organisasjonsnormene følgende:  

Seksjonsstyrene innstilles av seksjonsmøtet før forbundstinget og rapporterer til dette 
samtidig som det er underlagt forbundsstyrets beslutninger. Seksjonsstyrene skal arbeide 
utfra mandat/instruks fastsatt av forbundsstyret iht. lovens §22. 

Det påligger seksjonsstyrene å sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører 
under seksjonens område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, ev. graderinger, 
konkurranser, utdanning av dommere/funksjonærer, m.v. 

 

Styremøter 
Ifølge Norges Kampsportforbund sine organisasjonsnormer om Seksjonsstyre er man tilbudt 
sekretærhjelp av administrasjonen, som bistår i forberedelse av saker til 
seksjonsstyremøtene.  

 

Figur 1-Organisasjonsnormene (seksjonsstyre) 
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Styret i seksjonen har hatt et veldig godt samarbeidsklima og vi har vært flinke til å støtte 
hverandre opp og spille hverandre gode gjennom hele perioden.  

Tidlig i perioden hadde vi i seksjonen et veldig stort fokus på det organisatoriske slik at det 
formelle, med innkallinger, sakslister og protokoller skulle være i orden fra starten av.  Dette 
mener vi at vi har fått til. 

Seksjonsstyret har i denne tingperioden byttet ressursperson/sekretær fra administrasjonen 
fordi deler av styret ikke følte seg tilpass med tildelt ressursperson/sekretær. Byttet har 
foregått helt uproblematisk. 

Det har blitt avholdt totalt 14 møter på e-post, på teams og fysisk i denne  perioden. 

Alle møtereferater for seksjonen er tilgjengelig på 
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/referater-2/referater/ 

 

Vi har følgende grenkomitéer innen seksjonen: 

• Fullkontakt Grenkomité 
o Dommerkomité 

• Shotokan Grenkomité  

• Karate Grenkomité  
o Dommerkomité 

I tillegg har følgende komite vært konstituert som fagkomite på tvers: 

• Teknisk Komité (TK) 

Seksjonsstyrets arbeid i denne perioden 
Som videreføring av forrige tingperiode, samt siste tings vedtak, har styret i karateseksjonen 
har hatt som mål å videreføre og utvikle felles arrangementer og samarbeid, samt skape 
rettferdig økonomisk fordeling mellom bredde og topp, geografisk og uavhengig 
grentilhørighet.  

Vi har i denne perioden fortsatt med 3 grenkomitéer som ble innført som en prøveprosjekt i 
forrige tingperiode. Hver grenkomité vil operere innenfor mandatet for seksjonsstyret innen 
sin gren, jf. organisasjonsnormenes vedlegg 4. Det vil si at seksjonsstyret for karate vil ta en 
mer overordnet rolle og føre tilsyn med sine grenkomitéer. 

I dette ligger at seksjonsstyret skal; 

▪ Påse at grenkomiteene etterfølger forbundsstyrets føringer om 
reorganisering samt arrangementsplan. 

▪ Påse at grenkomiteene følger langtidsplanene. 
▪ Påse at budsjettene følges opp. 
▪ Påse at konkurranseregler og bestemmelser følges opp. 

Grenkomiteene på sin side skal være operativt ansvarlige i forhold til ovennevnte og ta 
ansvar for drift og faglige forhold innen sin gren. I hver grenkomité sitter også medlemmer 
av seksjonsstyret. 

http://www.kampsport.no/
http://www.kampsport.no/
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/referater-2/referater/
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/organisasjonsnorm/
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I denne perioden har det også vært en del støy, spesielt innenfor WKF som har tatt fokus 
bort fra alle de sakene vi kanskje burde jobbet mer med. Dette har medført at seksjonsstyret 
for karate i mye større grad har vært involvert i arbeidet i komitéene enn hva som var 
planlagt når perioden startet. 

Seksjonsstyret har vært involvert i flere ekstremt omfattende og tidkrevende saker sammen 
med grenkomitéen. 

NM 
I 2021 fikk vi gjennomført JKA-NM i Bergen og Karate-NM i Skedsmo. Fullkontakt avlyste sitt 
NM arrangement grunnet koronasituasjonen og manglende treningsgrunnlag for deres 
utøvere. 

I 2022 hadde vi planlagt felles-NM i forbindelse med NM-Veka i Bergen. Fullkontakt og 
Shobu Ippon gjennomførte et felles-NM i Haukelandshallen i Bergen. Vårt siste NM er utsatt 
til oktober 2022. 

Kampsportforbundet var for første gang representert med noen av sine idretter under NIFs 
NM-veke i mars 2022. NM-veka er et samarbeid mellom NIF og NRK for å kunne gi idretter 
av mindre størrelse og idretter som er mindre kjent en mulighet til å bli synlige og få TV-
dekning under en større arrangementsparaply. 

Kampsportforbundet arrangerte NM i fullkontakt karate og shobu ippon karate 26. mars i 
Haukelandshallen som en del av NM-veka. Arrangementet ble gjennomført på en meget god 
måte og hadde et godt deltagerantall. Dessverre fikk vi ikke noen TV-dekning hos NRK denne 
gangen, men det ble laget en kort reportasje fra arrangementet. 

Se mer informasjon om disse arrangementene under de ulike grenenes rapporter. 

Covid-19  
Koronasituasjonen som kom brått på oss i 2020, og vi har etter hvert blitt vant med å leve 
med en tilpasset situasjon. Til tross for dette har Covid-19 påvirket oss negativt også i 2021, 
med mange avlysninger av stevner og aktivitet. I 2020 startet vi opp med blant annet e-kata. 
I 2021 har det også vært gjennomført e-stevner selv om deltakelsen har vært dalende i takt 
med gjenåpningen av samfunnet. 

Langtidsplan for seksjonen 
Styret kom tidlig i gang med et godt strukturert planverk med delmål og tidsplan for å jobbe 
godt og konstruktivt med målsettingene for tingperioden. Den praktiske oppfølging og 
gjennomføring ble overført til grenkomiteene når disse ble opprettet. Styret har også i denne 
perioden latt komiteene jobbe selvstendig. Det eneste vi har tatt oss frihet til å mase på er å 
kommunisere ut informasjon til medlemmene via nyhetssaker på kampsport.no, sosiale 
medier og nyhetsbrev. Sammen med hjelp fra kommunikasjonsavdelingen i 
administrasjonen tør vi påstå at dette er blitt langt bedre gjennom perioden. Det har vært en 
kommunikasjonsplan for når man publiserer hva. Det er fortsatt en lang vei å gå, og viktig at 
man fortsetter med kommunikasjonsarbeidet.  



Seksjonsmøter og forbundsting 2022 

11 
 

Internasjonalt arbeid 
Det er Forbundsstyrets President som primært representerer Norges Kampsportforbund i de 
internasjonale avtalene/medlemskapene. Når Presidenten ikke har mulighet, prøver man å 
sende en stedfortreder. Nestleder Nils Peter Just i karateseksjonen og medlem i 
grenkomitéen var vår representant på WKF kongressen i forbindelse med VM i Dubai i 2021.  

Økonomi 
Som det fremgår av regnskap og budsjett så har karateseksjonen en god og sunn økonomi.   

Alle  grenkomiteer har eget budsjett. Fordelingsnøkkelen ble på samme måte som 
seksjonene beregnet ut fra hvor mange medlemmer tilhørende sin gren/seksjon.  

Seksjonsledelsen har hatt fokus på utvikling og prosjekter i tråd med langtidsplanen 2018-
2024, kvinnerekruttering,1 økt samarbeid, klubbutvikling og kommunikasjon. Noen 
aktiviteter ble satt på hold i forbindelse med etablering av grenkomitéer, mens andre har 
blitt opprettholdt gjennom perioden. Det er ønskelig at man viderefører aktiviteter og 
prosjekter som gir grobunn for livslang idrett, bedre idrettslag, og gode vilkår for 
konkurranse. Dette kan bidra til stabil eller økt medlemsmasse, og fremme idretten vår. For 
samtidig å oppnå bærekraftig drift vil det være viktig å satse videre på klubber, medlemmer, 
frivillige i regioner slik at de blir selvgående med tanke på å arrangere stevner og selvhjulpen 
med dommere. Pandemien har selvsagt også påvirket dette arbeidet. 

Status og prioriteringer 

Tingperioden har vært svært krevende for seksjonen med store utfordringer knyttet til 
spesielt WKF-delen innenfor karate og sist eksklusjonen fra WKF internasjonalt. Dette 
arbeidet har vært tidkrevende og har dessverre gått utover annet planlagt arbeid i 
seksjonen. 

Seksjonen har så langt som overhode mulig latt rettferd og likeverd komme til sin rett. 
Verdiene trygghet, samhold og respekt har preget alle våre handlinger.  

Vi anbefaler at så mange som mulig er med på å skape en organisasjon som er i harmoni 
med Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund sine langtidsplaner.  

Vi takker alle medlemmene, klubbene, pårørende, dommere og toppidrettsutøverne for alt 
arbeidet og frivillige timer dere legger ned for hverandre og egen del. 

Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle som har bidratt i sine tillitsverv for perioden. 
 

Beste hilsen seksjonsstyret, 

Arild R. Kolstad                                 Nils P Just  
Seksjonsleder Nestleder  
   
Torbjørn Amundsen        Line Svendsen                Tove C. Bømark 
Medlem Medlem Medlem 
   
Solveig Tellefsen Hans Runar Heggelund-

Morken 
 

1. varamedlem 2. varamedlem  
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Komiteenes arbeid 

Grenkomitéer 

Fullkontakt Grenkomité 

Navn Poststed Funksjon 

Amundsen, Torbjørn OSLO Leder 

Gardøl, Susanne LYNGDAL Medlem 

Hansen, Pål Erik Trondheim Medlem 

Larsen, Bo Vidar SANDSLI Medlem 

Ottesen, Tommy TROMSØ Medlem 

 

Medlemmer: 

Torbjørn Amundsen - leder 

Bo Vidar Larsen – Medlem og leder for dommerkomiteen 

Susanne Gardøl - Medlem 

Tommy Ottesen - Medlem 

Svanhild Sunde/Pål Erik Hansen - Medlem 

Siden tinget 2021 har Fullkontakt Grenkomite bestått av overnevnte medlemmer. I løpet av 
perioden måtte Svanhild Sunde takke for seg og ble erstattet av Pål Erik Hansen. 

Grenkomiteen er glade for å ha Pål Erik med oss, men er klar over problemstillingen med 
kjønnssammensetning i komiteen ved dette byttet. Det har inntil videre ikke lykkes komiteen 
å finne nye kvinnelige medlemmer til å balansere kjønnssammensetningen, men det jobbes 
videre i egne rekker med problemstillingen. 

 

Møter 

Siden tinget 2021 har det vært gjennomført 7 møter, alle digitalt på teams og/eller telefon. 

Her kan dere finne protokoll for alle møtene som er gjennomført i 2021 og 2022. 
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/protokoller/kyokushinkomite/ 

 

 

https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=MmtWdU84ZCsvbmR5Rk5nd1VoUXE0UT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=dlBKYWtza0N2V2NKYjVjZ1J3OEkrUT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=MmxxZlpVdWVVSmR6VHMvYStUd0o1UT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=ODJzYWs4aTJ0RHhNdWlJN0YwQytmQT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=QWpFeXdVVDlyb3RRTS8rYVZiYTRIdz090
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/protokoller/kyokushinkomite/
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Corona 

I perioden fra tinget 2021, har naturlig nok Fullkontakt også vært svært preget av corona 
situasjonen og restriksjoner som medførte et historisk bunnivå i aktivitetene for fullkontakt. 

 

Økonomi 

På grunn av lav aktivitet de siste to årene har vi brukt lite penger. Vi går nå over i en ny fase 
hvor vi ønsker å overføre ubrukte midler til budsjettet for den nye tingperioden – for å gi 
klubbene drahjelp og for å legge til rette for økt aktivitet i hele landet. 

 

Aktiviteter 

E-kata 

Gjennom perioden med Corona restriksjoner arrangerte Fullkontakt e-kata turnering, med 
totalt 4 stevner. Det var en jevn god deltakelse på samtlige stevner og både utøvere, coacher 
og dommere fikk prøve seg på kampsport i den digitale tidsalder. 

Etter Corona restriksjonene ble opphevet, har Fullkontakt invitert til 2 stevner så langt, som 

begge har blitt avlyst grunnet lav påmelding. Komiteen vil innhente informasjon og evaluere 
om dette er et tilbud det skal fortsettes med fra høsten 2022. 

 

NNM 

Etter restriksjonene ble løst opp ble det arrangert Nord Norsk Mesterskap i Tromsø 16. 
oktober 2021 der Tromsø Karateklubb var arrangør. 
 

Felles NM 

Fullkontakt deltok i felles NM i Bergen 26. mars 2022, der Bergen Karate Klubb var arrangør. 
Her deltok totalt 309 utøvere fra 50 klubber fordelt på totalt 627 starter. Dette var et 
fellesarrangement mellom Shobu Ippon og Fullkontakt. 

 

Utvikling 

Fullkontakt har tatt initiativ til en regional utviklingsmodell for kumite og kata som rulles 
utmed full tyngde til høsten. Den er nå i oppstartsfasen og det jobbes med å legge et 
grunnlag for videre arbeid, rettet mot rekruttering og utvikling av ungdomsutøvere. 

 

Regelverk 

Fullkontakt regelverket blitt oppdatert og var gjeldende fra felles NM 26. mars 2022. Dette 
inkluderer endringer i konkurransereglementet, presiseringer og spesifiseringer, samt 
generell informasjon om blant annet konkurranser, treningssamlinger og dommere. 
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Kommunikasjon 

Fullkontakt opprettet i begynnelsen av 2022 en egen facebookgruppe i samarbeid 
medadministrasjonen i forbundet. På denne måten forenkles kommunikasjonen ut til 
klubbene og klubbene seg i mellom, mtp viktig informasjon, invitasjoner til arrangement osv. 

 

Avsluttende kommentar 

Fullkontakt gleder seg over at restriksjonene nå er opphevet og at aktiviteten ser ut til å 
blomstre for fullt med konkurranser og i hovedsak treningsleirer som gir medlemmer 
anledning til å igjen møtes i sosiale sammenhenger. Vi ser lyst på tiden fremover. 

 

Torbjørn Amundsen 

leder 
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Shotokan/Shobu Ippon/Tradisjonell Karate Grenkomité 
 

Navn Poststed Funksjon 

Hansen, Finn OLSVIK Medlem 

Kolstad, Arild Ringel BERGEN Leder 

Pettersen, Fredrik Inge FYLLINGSDALEN Medlem 

Rønning, Stig RANHEIM Medlem 

Innledning 
Grenkomitéene har bestått selv om vi underveis i prosessen har måtte korrigere og tilpasse 
oss “nye” retningslinjer fra Forbundsstyret, karateseksjonen og administrasjonen.  

Shotokan Grenkomité har i 2021 - 2022 bestått av: 
Arild Kolstad, Leder 

Finn Hansen, Medlem   
Fredrik Pettersen, Medlem   
Stig Rønning, Medlem  

Jannikke Berger fra Forbundsstyret har fast blitt kalt inn og deltatt som observatør møtene. 

Dette skjedde i 2021: 
Møtevirksomhet 

I 2021 har vi hatt totalt 5 møter, hvor alle har vært holdt digitalt på Teams eller som e-
postmøte. 

Digitale møter på Teams: 
Møte 1 - 26/8-2021 

Møte 2 - 22/9-2021 

Møte 3 - 20/10-2021 

Møte 4 - 24/11-2021 
 

E-postmøte: 
Møte 5 - 1/12-2021 

Her kan dere finne protokoll for alle møtene som er gjennomført i 2021 og 2022 
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/protokoller/jka-shotokankomite/ 

 

 

 

E-kata i 2021 

https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=dGdta0NvaWl3d01USktTaFFRbURnZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=bVUvUzAyTnNpb3Y5bkwraExmVnVKUT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=Z0VBVHJ0RnhiaTlXMmRNdWQxZnJqZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=NDg0dEMvWFJXUTYwM0pobHNRN3pJUT090
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/protokoller/jka-shotokankomite/
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NC 1 - 6/3-2021 

NC 2 - 8/5-2021 

NC 3 - 11/9-2021 

NC 4 - Avlyst 

 

Kick-Off 2021 / AVLYST 
 

På samme måte som i 2019 så ønsket vi å arrangere en samling for de høyest graderte og 
personer i nøkkelposisjoner i de forskjellige stilartsorganisasjonene som er samlet i 
komitéen. Kanskje i en litt annen form enn sist, men med fokus på tillit og samhold. Grunnet 
Covid 19 situasjonen ble det ikke arrangert noe Kick-Off i 2021. 

  

JKA-Open Vest 2021  
Åpent shotokan-mesterskap for junior fra 12 år og voksne. Konkurrerer etter JKA-regelverket 
i både kumite og kata. Arrangørklubb: Fjell Karateklubb. 

Et flott stevne ble gjennomført i Fyllingsdalen Idrettshall. 

Antall startere: 111 Antall klubber: 9 

 

JKA-NM 2021  

Norgesmesterskap for junior fra 12 år og voksne. Konkurrerer etter JKA-regelverket i både 
kumite og kata. Arrangørklubb: Bjørgvin Karateklubb. 

Et fantastisk stevne ble gjennomført i Bønes Arena. 

Det ble delt ut Kongepokal til beste mannlige og kvinnelige utøver. 
 

Jan Martin Huus 

Marte Skodvin Mjåtvedt 

Antall startere: 261 Antall klubber: 18 

 

Klubbtilskudd 2021  

Tilskuddsordningen gikk ut til fordel for en felles tilskuddsordning fra Forbundsstyret.  

  

Oppsummering 2021 

Året har fortsatt i samme spor som 2020 med Covid-19 og restriksjoner. Vi fikk heldigvis 
gjennomført et fantastisk Open i september hvor Fjell Karateklubb var arrangør og et 
fantastisk NM i oktober, med Bjørgvin Karateklubb som arrangør. 

Kongepokaler i NM gikk til:  
Jan Martin Huus  
Marte Skodvin Mjåtvedt 
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Dette har skjedd i 2022: 
Møtevirksomhet 

I 2022 har vi hatt totalt 2 møter, hvor alle har vært holdt digitalt på Teams. 

Digitale møter på Teams: 
Møte 6 - 10/3-2022 

Møte 7 - 26/4-2022 

Her kan dere finne protokoll for alle møtene som er gjennomført i 2021 og 2022 
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/protokoller/jka-shotokankomite/ 

 

E-kata i 2022 

Superfinaler hvor de 4 beste fra hver klasse høstens e-kata stevner deltok. 
 

Shobu Ippon NM 2022  

I 2022 ble NM arrangert som en del av NM-Veka sammen med Fullkontakt.  

Norgesmesterskap for junior fra 12 år og voksne. Konkurrerer etter JKA-regelverket i både 
kumite og kata. Arrangørklubb: Fjell Karateklubb. 

Et fantastisk stevne ble gjennomført i Haukelandshallen. 

Beste mannlige og kvinnelige utøver under NM: 
Benjamin Skåtun 

Ingrid Skodvin Mjåtvedt 

Antall startere: 435 Antall klubber: 27 

 

Shobu Ippon Open Øst 2022  

Åpent shotokan-mesterskap for junior fra 12 år og voksne. Konkurrerer etter JKA-regelverket 
i både kumite og kata. Arrangørklubb: Stange Karateklubb.  

Et flott stevne ble gjennomført i Stange Idrettshall. 

Antall startere: 183 Antall klubber: 14 

 

Videoer 

Det er utarbeidet to flotte videoer som viser eller gir et innblikk i hva som er viktig og 
verdsettes i våre kata og vår kumite. Videoene kan brukes fritt i markedsføring. 

 

 

 

 

https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/protokoller/jka-shotokankomite/
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Annet 

Det er laget en utviklingsplan for dommere innenfor vårt regelverk i NKF.  

 

Oppsummering 2022 

En fin start på 2022 hvor vi av aktiviteter har fått gjennomført både NM og Open på en flott 
og minneverdig måte.  

 

Arild Kolstad 
Leder  
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Karate-komite (WKF GK) 

Perioden 2021/2022 

Navn Poststed Funksjon 

Børmark, Tove Chatrine SELLEBAKK Medlem 

Hjerpaasen, Geir NESBRU Medlem 

Just, Nils Peter SLATTUM Medlem 

Tellefsen, Solveig Hansen KRISTIANSAND S Medlem 

 

 

Karate-komiteen ser på sin periode som meget utfordrende da det har skjedd flere saker som har 
skapt spesielle utfordringer. Noen av disse utfordringene har slik Karate-komiteen ser det vært:  

• Sammensetning av karate-komitéen 

• Samarbeidet med administrasjonen 

• Toppidrett/breddeidrett 

• Beslutningsmuligheter 

• Korona 

• Interne stridigheter i WKF 

• WKF-suspensjon 

 
Med utfordringen vi har hatt har det likevel latt seg gjennomføre aktiviteter samt planlegge nye 
aktiviteter. Eksempler på dette er: 

• Norgesmesterskap 2021 

• Norgesmesterskap 2022 

• Regionale stevner 

• Regionale samlinger 

Karate-komitéen ser at det er en del aktivitet og temaer som normalt kan høre hjemme hos karate-
komitéen som ikke har blitt gjennomført eller blitt tatt tak i på tilfredsstillende måte. Dette da de 
spesielle utfordringene vi har hatt har tatt enormt mye av vår tid/ressurser. 
 
Når det gjelder beslutninger som er tatt har det stort sett alltid vært enighet i komiteen. Der hvor det 
har vært uenighet er det flertallet sitt syn som kommer frem i denne rapporten. 
 

Karate-komitéen og sammensetningen av denne 

Det var viktig for seksjonsstyret i karate at karate-komitéen som ble nedsatt hadde bred støtte i 
medlemsklubbene og at man hadde god geografisk spredning, og kjønnsbalanse på medlemmene. 
Komiteen ble utvidet med ett medlem, sammenlignet med forrige. Alle de som satt i grenkomiteen 
fra tidligere periode ble spurt om de ønsket å fortsette, alle, Espen Nordal, Nils Petter Just og Solveig 
Tellefsen takket ja til det. En ønsket ikke å fortsette videre. Samtidig ble komiteen utvidet med en 
personer til. Det var ønskelig å få inn personer fra begge sider av fraksjoner.  

https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=WGxDOGk3WlFPanVvaFZITEQvK2ZKdz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=dWsxZ1V0cWV2NUVwUW91L08zMmtHZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=WmdIdW4vZXdUZFAxcCtFdzFBeDkvZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=L3lNQThvcjBkaE5IdU8ramQ3ZVVrQT090
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Espen Nordal trakk seg som leder av komiteen ultimo august 2021 

Geir Hjerpaasen ble konstituert som ny leder og Geir V. Henriksen kom inn som nytt medlem i 
komitéen. 

Karate-komitéen bestod av følgende medlemmer når den ble konstituert i mai. 
 
Espen Nordahl, Leder 
Tove Børmark 
Nils Peter Just 
Geir Hjerpaasen 
Solveig Tellefsen 

Karate-komitéen etter at Espen Nordahl trakk seg. 
 

Geir Hjerpaasen, Leder 
Tove Børmark 
Nils Peter Just 
Geir V. Henriksen 
Solveig Tellefsen 
 

Samarbeidet med administrasjonen 
Samarbeidet med deler av administrasjonen har vært svært utfordrende. I forbindelse med NM i 
Skedsmohallen i oktober ble det avholdt et møte mellom karate-komitéen karateseksjonen, 
administrasjonen og store deler av forbundsstyret hvor samarbeidsproblemene ble satt på 
dagsorden.  

Grenkomitéen har byttet ressursperson fra administrasjonen i perioden. 
 

Toppidrett/breddeidrett 
Toppidrett er FS sitt ansvar, mens breddeidretten skal ivaretas av seksjon og gren. 
En av hovedmålsetningene for karate-komitéen har vært å bedre samarbeidet mellom bredde og 
toppidrett. Her har vi bare delvis lykkes. 

I Kampsport 2.0, hvor karate-komitéen også har vært pådriver, kommer det endringer som gir 
seksjon og gren mye mer innflytelse for idretten sin, også når det gjelder toppidrett. 
 

Beslutningsmuligheter 

I hele tingperioden har grenkomitéen hatt et utmerket samarbeid med seksjonsstyret i karate. Slik 
som NKF er skrudd sammen føler vi likevel at det mye som ikke fungerer slik som vi mener det burde 
gjort.  Det er vanskelig å påvirke hvordan idretten vår drives i NKF og det oppleves som bortimot 
umulig å få gjennomslag for endringer som er godt forankret i klubbene til tross for støtte og 
oppslutning også fra seksjonsstyret i karate. 
 

Korona 

Perioden mai 2021 – mai 2022 har fortsatt vært sterkt preget av korona-pandemien, spesielt 
siste del av 2021. Nedstengninger og restriksjoner har hatt store konsekvenser for treningsaktiviteter 
og arrangement også for oss i karate grenkomitéen. Heldigvis har situasjonen lettet i 2022 og vi er 
mer eller mindre tilbake til normal aktivitet for de aller fleste. 
 



Seksjonsmøter og forbundsting 2022 

21 
 

Det har vært en stor nedgang i antall arrangementer i 2021 og 2022 grunnet korona- 
pandemien, men vi har klart å holde noe av stevne aktiviteten ved like ved å innføre e-stevner i kata. 
Dette har vært et populært supplement til fysiske stevner, og vil kunne fortsette å brukes for å senke 
terskelen for å bli med på konkurranser. 
 

Interne stridigheter WKF 

Hele perioden har dessverre vært preget av interne stridigheter i WKF. Det er to grupperinger som 
har ulikt syn på WKF i Norge og dette har ført til stridigheter. 

Karate-komitéen ville oppnevne en ny DK, som var etter reglene med kjønnsbalanse og geografisk 
spredning. Ingen fra den forrige DK ønsket å fortsette uten å få bestemme alle som skulle være med i 
komitéen.  

Saleh Zomlot, en av de tre med høyest lisens i Norge, ble derfor valgt som leder av ny DK.  
 
Valget av leder i DK har gjort at komitéen har måttet jobbe ekstra mye med å få gjennomført stevner 
fordi flere rutinerte dommerne ikke ønsket å bidra eller forholde seg til DK-leder. Se mer om dette i 
DK-rapporten. 

Til NM i oktober 2021, opplevde vi igjen at utenlandske dommere ble frarådet å komme til Norge fra 
personer som ikke ønsket at NM skulle gjennomføres. Dette medførte problemer med å få tilgang til 
nok rutinerte dommere, men NM ble gjennomført uten nevneverdige problemer inkludert 7-8 
utenlandske dommere. Enkelte høyt rangerte norske dommere glimret også med sitt fravær.  Se mer 
om dette i DK-rapporten. 
 
DK og karate-komitéen sendte inn en varslingssak på en person til seksjonen for behandling. Denne 
ble etter ønske fra GS oversendt FS for å bli behandlet der. Saken er fortsatt ikke avsluttet.   

 

WKF-suspensjon 
 
NKF ble i 2022 suspendert fra WKF. Se mer informasjon https://kampsport.no/karate/wkf-
suspensjon-sporsmal-og-svar/ 

 

Gjennomførte aktiviteter 2021 
 
Kick-Off kata online 
Antall deltakere: 30 
Antall klubber: 13 
 

Midt-Norsk Cup 3/2021 
Antall deltakere: 71 
Antall dommere: 5  
Antall klubber: 11 
 

Midt-Norsk Cup 4/2021 
Antall deltakere: 72 
Antall dommere: 4  
Antall klubber: 13 

https://kampsport.no/karate/wkf-suspensjon-sporsmal-og-svar/
https://kampsport.no/karate/wkf-suspensjon-sporsmal-og-svar/
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Norgesmesterskap 2021 
Antall deltakere: 245 
Antall dommere:32  
Antall klubber: 24 
 
Norgesmesterskapet 2021 ble arrangert av Skedsmo karateklubb i Skedsmohallen. 
 
Østlandscup 4/2021 
Antall deltakere: 122 
Antall dommere:15 
Antall klubber: 16 
 

Nordnorsk Cup 1/2021 
Antall deltakere: 73 
Antall dommere:8 
Antall klubber: 7 
 

Gjennomførte aktiviteter 2022 

Østlandscup 2/2022 
Antall deltakere: 256 
Antall dommere:17 
Antall klubber: 13 
 

Avlyste aktiviteter 2021 
Midt-Norsk Cup 2/2021 (22/5-2021) 
Kick-Off Kumite Online (18/9-2021) 
Vestlandscup 3/2021 (25/9-2021) 
Østlandscup 3/2021 (25/9-2021) 
Sørlandscup 2/2021 (16/10-2021) 
Vestlandscup 4/2021 (30/10-2021) 
 

Avlyste aktiviteter 2022 
Kick-Off (8/1-2022) 
Østlandscup 1/2022 (29/1-2022) 
Midt-Norsk cup 1/2022 (29/1-2022) 
Vestlandscup 1/2022 (12/2-2022) 
Vestlandsmesterskap & VC2/2022 (5/3-2022) 
NM-Veka 2022 (26/3-2022) UTSATT! 
Sørlandscup 1/2022 (23/4-2022) 
Regionsmesterskap 2022 Øst (7/5-2022) 
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Planlagte aktiviteter 2022 
Kick-Off | 10.-11. September 
Østlandscup 3 | 24. september  
Midt-Norsk Cup 3 | 24. September 
 
Norgesmesterskap 2022 | 15.-16. oktober 
Sted: Skedsmohallen  
Arrangør: Romerike Shotokan karateklubb 
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Dommerkomité Karate 2021-2022 

Karadash, Mari Nalbant VESTNES Medlem 

Larsen, Philip OSLO Medlem 

Stanczuk, Magdalena OSLO Medlem 

Zomlot, Saleh MJØNDALEN Leder 

Innledning 
 

Et meget utfordrende år er snart tilbakelagt. Det har vært tungt å dra i motvind, samt 
oppleve å bli motarbeidet av ei lita gruppe høyt lisensierte dommerkollegaer, og personer i 
NKF-administrasjonen. Informasjon over hva tidligere DK har gjort, oppdaterte dommerlister 
og DK-materiell har vært vanskelig å fremskaffe. Sterke krefter jobbet imot sittende DK, og 
de noen av de høyt lisensierte dommerne boikottet NM-2021, Nordisk i Stavanger og 
regionale stevner. På tross av sterk motvind, har vårt mål vært å samle karate-Norge til ulike 
idrettslige arrangement med fokus på barn og ungdommer. 

Etter to lange år med Corona restriksjoner, fallende medlemstall i idretten og null fysiske 
arrangement innen karate, var det nå viktigere enn noensinne å få idretten tilbake til 
normale tilstander igjen. I en slik situasjon skulle vi gjerne ha sett at vi hadde alle 
dommerkollegiet med på laget! 

Det skal ikke betviles at uten god støtte fra forbundsstyret, seksjon, gren og mange 
dommerkollegaer, og karateklubber hadde sittende DK muligens ikke stått så oppreist og 
samlende som vi står i dag. Ekstra hyggelig er det at vi har klart å få dommere som hadde 
lagt dommerkarrieren på hylla tilbake til dommergjerningen igjen. Dette er svært gledelig. 

Dommerkomiteén (DK) 2021-2022  
Saleh Zomlot: DK-Leder 
Magdalena Stanczuk: DK-medlem og kvinnekontakt 
Philip Larsen: DK-medlem og ungdomskontakt 
Mari Nalbant Karadash: DK-medlem og kommunikasjonsansvarlig 
Lars Lundquist: DK-medlem. Trakk seg etter en telefonsamtale med en høyt lisensiert 
dommerkollega. 
 
Regionsansvarlige: 

Lars Lundquist: Nord 
Mari Nalbant Karadash: Midt 
Peter Strømmen: Vest og sør 
Jan A. Røsholm: Øst 

 

https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=Z1RXcG9VL3dtUGgva2ZFZDlrNUVyZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=RVlTZXNkUnRqQ0kvd2N1VkNuNUJuZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=cU8rWlgxTGFweEdsNTl4VDZxRE95dz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=VTN5YXNaT2JpcWpEdm9WRFdZQ3g3QT090
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DK sendte ut en e-post til regionsansvarlige som hadde meldt seg inn i Norsk Karateforbund 
med forespørsel om hvilke tanker de hadde om sitt verv som regionsansvarlige i regi av NKF. 
DK har bare fått svar fra Peter Strømmen. Han skriver følgende til leder 7.april:  
 
«Det er ikke ønskelig fra vestlandsmiljøet å støtte opp om WKF-aktivitet i Norges 
Kampsportforbund etter suspensjonen. Majoriteten av vestlandsklubbene har sterkere tro på 
at Norsk Karateforbund vil overta WKF-medlemskapet. I den forbindelsen har samtlige 
klubber valgt å drive interne aktiviteter frem til situasjonen rundt WKF-medlemskap er 
avgjort. Slik situasjonen er nå vil ikke Norges 
kampsportforbund sine aktiviteter være et alternativ i regionen, og derfor vil ikke en 
regionsansvarlig klare å bidra med noe arbeid.   
Dette betyr at det ikke er noe hensikt i å ha en regionsansvarlig for dommere på Vestlandet 
før vi vet noe om WKF-medlemskapet. 

  
Det har vært kjekt å jobbe med dere i DK i den lille perioden jeg har vært regionsansvarlig. 
Jeg håper at WKF karate i Norge vil klare å bygge seg opp igjen, slik at utøvere og dommere 
får praktisert idretten. 

  
Takker DK og deg for tillitten.» 
  

Arrangement 
NM-2021, 4 regionale stevner, 2 dommerkurs, 2 workshop for dommere. 
Etter to år uten aktiviteter fysisk, er vi ganske fornøyd med hva vi har klart å gjennomføre på 
ett år i motvind. 
 
Møter 

9 digitale møter. 

 

Kommunikasjon 

Dialog har stort sett foregått via e-post, Teams, Messenger, chat og telefon. 
 
DK er opptatt av transparens og dokumentasjon, men pga. motkrefter i administrasjonen, 
måtte vi opprettet en egen e-post med lesetilgang for DK-medlemmer, medlem i seksjon og 
gren. Dette var absolutt nødvendig for å klare å gjennomføre våre arrangement, spesielt 
NM. I forbindelse med invitasjon av utenlandske dommere til NM, opplevde DK at 
internasjonale 
dommere som hadde takket ja til DK-leder, skiftet plutselig mening når ny invitasjon gikk ut 
fra administrasjonen.  
 

Mailtilgang med innloggingspassord vil bli overlevert ny DK. Vi mener at det ikke er godt nok 
at kommunikasjon går via private e-poster, og oppfordrer forbundet til å ta tak i 
problemet med tanke på fremtidig dokumentasjon og innsyn. 
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Saker 

- DK-mandat 

- NM-gjennomføring  
- Innføring av bruk av 3 dommere  
- Endring av aldersgrense på senior-kata fra 18 til 16+ 

- Planlegging av E-læringskurs for dommere 

- Planlegging av nettside for dommere 

- Utarbeidet langtidsplan 

- Laget nye dommerlister  
- Behandlet ulike saker fra klubber og medlemmer 

- Planlegging av workshop 

- Uttak av dommere til nasjonal og internasjonal representasjon  
- Behandlet dommerutviklingsplan fra NKF 

- Rekruttering av flere kvinner 

- Pågående sak angående tildeling av hoveddommer til regionale arrangement  
- Sak om hvem har mandat til å melde på norske dommere til utenlandske stevner  
- Pågående sak ang. dommerhonorar 

- Varslingssaker om kritikkverdige forhold  
- Sak som går på hvordan vi kan sikre oss mot diskriminering av våre dommere når de 
dømmer nasjonalt og internasjonalt (at dommerne våre ikke utsettes for diskriminering av 
personer med verv og makt i WKF) 
 
 
Nye dommerlisenser 

Referee B: 

Peter Strømmen, Universitetets karateklubb, Bergen 

Domenico Graziano, bestått teori. 

Judge A: 

Thomas Grøvdal, Molde shito-ryu karateklubb 

Roy Sturla Lysø, Rørvik IL 

 

Rekruttering 

11 nye dommere (C- dommere og Judge B). 

Judge B: 
Gjermund Kvernmo Langseth, Møre karateklubb 

Sissel Koivunen, Møre karateklubb 

Sindre You Nilsen,Vestnes Varfjell Kampsport 

Alice Lien Engeset, Vestnes Varfjell Kampsport 

Ida Olafsen, Tiger KK 

Remi Fjerdingby Holum, Tiger KK 

Tara Nahar, Troll KK 

Eyr Lyngve Le Muzic, Tiger KK 



Seksjonsmøter og forbundsting 2022 

27 
 

Torbjørn Rognøy, Skedsmo KK 

Kasper Oshaug, Molde shito-ryu karateklubb 

Judge C: 
Laura Zapata, Molde shito-ryu karateklubb (nå Mizuchi karateklubb) 

 

Nye som er klar for dommerkurs: 
Vi har hatt god interesse blant medlemmer som vil bli dommere. Vi har 4 navn til på lista vår, 
og håper å kunne arrangere dommerkurs for dem og andre snart. 

  

Kursing 

DK gjennomførte E-læringskurs for tillitsvalgte i NKF. 

 

Representasjon internasjonalt 

YL. Venice: 09-12.12.21 

Saleh Zomlot  

Nordisk: 27.11.21 

Saleh Zomlot 

Frank Jensen 

Gard Sælid 

Thorbjørn Skagseth 

Jan Røsholm 

Morten Lein 

Qerim Jusufi 

Muzli Hakaj 

Tre av våre dommere prøvde seg på nordisk lisens. 

Senior VM Dubai: 16-21.11.21 

Robert Hamara 

Saleh Zomlot 

PL Rabat: 29-31,10,21 

Robert Hamara 

YL. Istanbul: 17-19.09.21 

Robert Hamara 

JR.EM Tampere: 19-23.08.21 

Rober Hamara 

Kjell Jacobsen 

Vidar Mjanes 

Sven-Yngve Tellefsen 

YL.Porec02-04.07.21 

Saleh Zomlot /Selvkost) 
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Vi er kjent med at noen dommere har dømt internasjonalt uten godkjenning fra DK 
jf.fellesbestemmelsene punkt 4.9. 

  

Budsjett 

Vi har ikke fått tildelt noe budsjett, men har fått tildelt midler etter behov. 

  

Utmerkelser 

Qerim Yusufi,10 år 

Muzli Hakaj, 20 år  
Segundo Lopez, 25 år  
Frank Jensen, 35 år 

Torbjørn Skagseth, 25 år 

Morten Lein, 10 år 

Erik Berg, 10 år 

Domenico Graziano, 10 år, og utmerkelse for eldste dommerkollega. 

Vi har flere dommere som skulle vært hedret, men det trengs et oppryddingsarbeid i 
registrerings-dato for oppnådd første lisens. Hos noen dommere er dato i dommerpasset 
ikke den samme i oversikten som Thorbjørn Skagseth sitter med. 

 

Avslutning 

Som frivillig må vi kunne forvente et arbeidsmiljø som legger til rette for hjelpsomhet, 
trygghet, respekt og toleranse. Helt fra vi startet i våre verv, har sittende DK møtt på mye 
motstand. En må kunne forvente veiledning og ryddighet i organisasjonen! Sittende DK har 
til hensikt å gjøre sitt beste til alles beste, vi jobber ut ifra idrettens verdier og det idretten 
skal være tuftet på! Vi har barn og unge i fokus! 

Det er kritikkverdig at vi har møtt på motstand, at noen har motarbeidet sitt eget forbund, 
og at enkelte har rotet politikk og egne interesser inn i sporten, er oss uforståelig. Det har 
stort 

sett rammet uskyldige utøvere. Vi er av den oppfatning at det er helt greit at man er uenig, 
men da må man ta det opp i riktig fora. Det er vanskelig å akseptere at vi ikke har fått tilgang 
på retningslinjer og arbeid tidligere DK har gjort. Det må jo finnes mye informasjon fra 
tidligere DK. I 2021 må en forvente at slik informasjon, retningslinjer og en plan for hvordan 
ting gjøres. Samlet i en digital mappe som ny DK overtar. Når slikt ikke finnes, og det faktum 
at det ikke er satt opp ett støttende stillas for oss i ny DK, må man både tåle og faktisk finne 
seg i at ny DK i læringsprosessen!  

Videre vil DK understreke at vi kjenner veldig på ubehaget i situasjonen vi befinner oss i. En 
situasjon hvor vi blir motarbeidet. Vi har gått i ulendt terreng, og vet vi kommer frem, men 
det tar tid, og det vil koste unødvendig energi. Det er ikke slik vi vil ha det. Alle må snart 
forstå at vi må dra i samme retning. DK sitter i komiteen først og fremst for å ivareta idretten 
og uskyldige utøvere, ikke drive politisk virksomhet! Sittende DK har kunnskap å bidra med, 
men vi hadde vært sterkere om dommere med høyest kompetanse var villig til å strekke ut 
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ei hjelpende hånd og bidra til å gjøre oss bedre. En spesiell takk til Torbjørn Skagseth for en 
utstrakt hjelpende hånd. 

Med det som er beskrevet her, mener vi det er på sin plass å røske opp med rota i etablert 
og uheldig ukultur. En må få på plass ryddige rutiner, og klare retningslinjer. DK-bør tildeles 
en mentor som ikke handler på vegne av egne interesser, men er god på å gi DK konstruktiv 
tilbakemelding, og er en god sparringspartner og veileder. 

Avslutningsvis vil vi trekke frem at vi har lært mye, arrangert en del aktiviteter og rekruttert 
mange nye dommere på under ett år. Spesielt stolt er vi av vår langtidsplan, av at vi klarte å 
gjennomføre NM sammen med ett flott dommerkollegium, arrangørklubb og ikke minst at vi 
har klart å få tilbake dommere som hadde mistet lysta på dommergjerningen. 

26. mai 2022 
 

Saleh Zomlot 

Leder 
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Teknisk Komité 
 

Navn Poststed Funksjon 

Bruarøy, Cato LEPSØY Leder 

Evensen, Tormod JAR Medlem 

Nilsen, Thomas HAFRSFJORD Medlem 

 

Komiteen har i perioden bestått av: 

Leder: Cato Bruarøy 
Medlem: Thomas Nilsen  
Medlem: Tormod Evensen. 

Teknisk komite (TK) er ansvarlig for å legge til rette for og gjennomføre svartbeltegraderinger i regi av 
Norges Kampsportforbund. 

Tilbudet er for høyere graderte i karateklubber som er medlem i Norges Kampsportforbund og som 
ikke har mulighet til dangradering gjennom egen stilartsorganisasjon. 

Teknisk komite har bestått av Cato Bruarøy (Wado Ryu), Thomas Nilsen (Shotokan) og Tormod 
Evensen (Shito Ryu). 

I denne tingperioden har TK fått en søknad til slik forbundsgradering. Det var en søknad til 8.dan for 
en av Norges mest erfarne og meritterte instruktører. 

Dangradering har i Tingperioden vært utfordrende fordi det under Covid-19 pandemien har vært 
treningsforbud for voksne i lange perioder, det har vært forbud mot fysisk kontakt mellom utøvere 
og det har vært vanskelig med innreise fra utenlandske instruktører. 

Søknad til 8. dan har aldri vært behandlet tidligere, og et slikt høyt nivå har sine egne utfordringer 
ved at det ikke var andre i Norge med samme grad som kunne deltatt i graderingspanelet basert på 
eksisterende regelverk. 

Den aktuelle søknaden ble ferdigbehandlet av TK like etter utløpet av Tingperioden, med en 
enstemmig anbefaling fra TK om Forbundsgradering foretatt av Kamsportforbundets styre. Dermed 
er søknaden i skrivende stund fremdeles i prosess. 

 

Cato Bruarøy 
Leder 

 

 

https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=K3ZIOTFBc2JzRlUvM2tZb05qK1RXZz090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=cUVVTWRpOVhpY1NXMGdDK3VEQmVMUT090
https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=b29NOWdpb01DOWZhSWlBazRWeTlxdz090
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3. Avd.regnskap 2021 
 

 

Regnskap karate       

        

  Noter 2021 2020 

        

INNTEKTER       

        

Tilskudd 23 -533 840 -323 403 

        

Andre inntekter 24 -1 297 964 -1 504 838 

        

SUM DRIFTSINNTEKTER   -1 831 804 -1 828 241 

        

KOSTNADER       

        

Lønnskostnader 25 91 249 85 240 

        

Andre kostnader 26 239 330 171 428 

        

Reisekostnader 27 317 187 201 984 

        

Kontingenter/gaver/premier 28 115 343 28 505 

        

Tilskudd 29 367 443 316 283 

        

Forsikring m.m.     3 846 

        

SUM DRIFTSKOSTNADER   1 130 551 807 286 

        

        

FINANSPOSTER (valuta)   825 -973 

        

        

RESULTAT   -700 427 -1 021 928 

    

    
Disponeringer:    
Inngående balanse fra 2020  -1 757 351  
Resultat 2021  -700 427  
Ny egenkapital   -2 457 778  

 

 

Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 
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Noter til regnskapet for karate for 2021     

        

NOTE Tekst 2021 2020 

        

23 Rammetilskudd NIF -533 840 -323 403 

    -533 840 -323 403 

        

24 Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift) -1 164 489 -1 417 422 

  Påmeldingsinntekter -102 560 -34 800 

  Diverse inntekter -500 0 

  Momskompensasjon -30 415 -52 616 

    -1 297 964 -1 504 838 

        

25 Lønn/honorar inkl. feriepenger ved kurs 77 413 71 090 

  Arbeidsgiveravgift 11 079 10 283 

  Utstyrsgodtgjørelse dommere 1 560 1 040 

  Andre personalkostnader 1 197 2 827 

    91 249 85 240 

        

26 Leie lokaler (halleie og lagerleie utstyr) 18 750 32 620 

  Frakt (ifm. stevner/kurs) 0 5 188 

  Datamaskiner/teknisk utstyr (kata system, Sportdata) 110 339 13 151 

  Fremmedtjenester kostnader arrangørklubb, Sportdata konsulent  7 437 30 705 

  Idrettsutstyr, medisinsk utstyr 42 333 35 706 

  Honorarer regionale trenere og kickoff 27 376 21 676 

  Kontorrekvisita og trykksaker (akkreditering o.a.) 17 838 5 300 

  Diverse 15 256 27 081 

    239 330 171 428 

        

27 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter  187 000 132 437 

  Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet) 130 187 69 547 

  Reisekostnader dommere WKF (inkl. internasjonalt) kr 130 120     

  Reisekostnader dommere shobu ippon kr 490 317 187 201 984 

        

28 
Kontingenter, premier /gaver (Nordisk, pokaler, kick-off, 
Sportdata) 115 343 28 505 

        

29 Tilskudd til klubber 367 443 316 283 
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6. Langtidsplan/-budsjett 
 

Sak 6.1 Langtidsplan 

Forbundsstyret fremlegger forslag til strategiplan. Planen bygger direkte på 
Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. 
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/    

Virksomhetsidé, visjon og verdier samt innhold for øvrig videreføres uendret fra forrige langtidsplan. 

Se saksdokumentene til forbundstinget! 

 

Sak 6.2 Langtidsbudsjett 

Seksjonens rammebudsjett inngår i forbundets totale rammebudsjett som følger av 
saksdokumentene til forbundstinget.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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7. Valg 
 

7.1 Seksjonsstyre  
Valgkomiteens innstilling; 

Seksjonsleder  Jannikke Berger  Bergen karate kampsport klubb  

Nestleder  Arild Kolstad   Lura Karateklubb  

Styremedlem  Nils Peter Just   Skedsmo Karateklubb 

Styremedlem  Torbjørn Amundsen  Lørenskog karate klubb 

Styremedlem  Silje Vedvik   Mizuchi Karateklubb 

1. varamedlem Tove C. Børmark  Sarpsborg Karateklubb 

2. varamedlem Stig Mjåtvedt    Bjørgvin karate klubb 

 

Valgkomiteens begrunnelse 

Valgkomiteen har vært i perioden 2021-2022 vært i kontakt med representanter fra ulike 
landsdeler og stilarter. Vi har etter beste evne søkt å finne en bred sammensetning med tanke 
på alder, kjønn, geografisk spredning og tilhørighet til stilart. De innstilte kandidatene har bred 
organisasjonserfaring fra klubb, stilart og forbund, og vil forplikte seg til å arbeide i tråd med de 
overordnete organer som NKF står tilsluttet. 

Svanhild Sunde (leder), Bo Vidar Larsen, Finn Hansen Nils O. Dybsland(vara). 

 

7.2 Representant til forbundsstyret 
Valgkomiteens innstilling;    Seksjonsleder 

 

7.3 Valgkomité 
Seksjonsstyrets innstilling 

Leder     

Medlem    

Medlem    

Varamedlem    

 

Innstilling til ny valgkomite blir presentert på seksjonstinget. 


