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Velkommen
Årets forbundsting er det 30.de i rekken av
forbundsting 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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Forbundstinget - sakliste
SAK 1 Konstituering
1.1 Godkjenne de fremmøtte representantene
Liste med påmeldte representanter fremlegges for behandling. Utlegges på www.kampsport.no.

Styrets innstilling:
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte
representanter – dirigenter og protokollførere
Dirigenter:
Marit Pedersen og Bjørn Gran foreslås som dirigenter.
Protokollførere:
Kristiane Utheim Brown og Kim Gibson foreslås som protokollførere.

Styrets innstilling:
Forslag til dirigenter og protokollførere godkjennes.

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Protokollundertegnere:
Alba Rolstad (Jessheim Taekwon-Do klubb) og Geir Havreberg (Etne kyokushin karate klubb), foreslås
som protokollundertegnere.

Styrets innstilling:
Forslag til protokollundertegnere godkjennes.

1.4 Godkjenne innkallingen:
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 29. september 2020.

Styrets innstilling:
Innkallingen godkjennes.
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1.5 Godkjenne saklisten:
1. Konstituering
2. Behandle beretning for NKF, herunder beretninger fra tingvalgte organer
3. Behandle NKFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og
kontrollutvalgets beretning
4. Behandle forslag og saker
5. Fastsette kontingent
6. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
7. Engasjere revisor til å revidere NKFs regnskap
8. Foreta følgende valg;
a) Forbundsstyret: President og to visepresidenter. To styremedlemmer. En representant fra
hver seksjon. To varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
c)

Representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene

d) Valgkomité med leder, minst to medlemmer og ett varamedlem

Styrets innstilling:
Forslag til sakliste godkjennes.

1.6 Godkjenning av forretningsorden
Forbundstinget gjennomføres fysisk, men avstemming foregår digitalt. Alle representanter må derfor
ha tilgang til PC, nettbrett eller smarttelefon. under møtet.
Dirigent(er) og protokoll:
▪
▪
▪
▪

Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er) og skal gjennomføres i samsvar med
gjeldende lover for Norges idrettsforbund og Norges Kampsportforbund.
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.
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▪

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.

SAK 2 Behandle beretning for NKF
Beretning fra styret og tingvalgte organer framgår på side 9-30.

Styrets innstilling:
Beretningen godkjennes.

SAK 3 Behandle NKFs regnskap
Revidert regnskap (inkl. balanse og regnskapsprinsipper/noter), styrets økonomiske beretning,
revisors beretning og kontrollutvalgets beretning framgår på side 32-48.

Styrets innstilling:
Revidert regnskap, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning
godkjennes for 2021.

SAK 4 Behandle forslag og saker
4.1-4.5

Forslag/saker som ikke angår NKFs lover
Forslagene framgår på side 49-65.

4.6

Forslag/saker som angår NKFs lover (krever 2/3 flertall)
Lovendringsforslagene framgår på side 65-67.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling følger i hver enkelt sak/forslag på sidene 49-67.

SAK 5 Fastsette kontingent
Kontingent for medlemsklubbene:
Nåværende satser for klubbenes medlemskontingent til NKF er;
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Av dette går kr. 42,- til fellesdrift og resten til seksjonsdrift.
Ingen av seksjonsstyrene har til sine seksjonsmøter før tinget foreslått endring i satsene.

Styrets innstilling:
Forbundsstyret foreslår at kontingentsatsene vedtas uendret.

SAK 6 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
6.1 Behandle Langtidsplan
Langtidsplanen framgår på våre nettsider https://kampsport.no/om-oss/plan-ogstrategi/langtidsplan/ og bygger på Idrettsforbundets overordnete planverk «Idretten Vil «og
«Idrettens skal», og foreslås holdt uendret.

6.2 Behandle Langtidsbudsjett
Forslag til langtidsbudsjett (pkt. 6.2) for 2022-2024 framgår på side 68.

Styrets innstilling:
Styrets forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett godkjennes.

SAK 7 Engasjere revisor til å revidere NKFs regnskap
AS Revision har revidert regnskapet for 2021 og foreslås videreført utifra gjeldende satser.

Styrets innstilling:
AS Revision engasjeres til å revidere NKFs regnskap.
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SAK 8 Foreta følgende valg
Alle nominasjonene framgår på side 69.

8.1 Forbundsstyre
a) Forbundsstyret: President og to visepresidenter. To styremedlemmer. En representant fra
hver seksjon. To varamedlemmer.
(Det skal det være min. to av hvert kjønn og min. ett styremedlem må være under 26 år på valgtidspunktet.)

8.2 Kontrollutvalg
To medlemmer og ett varamedlem

8.3 Representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner
forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene
8.4 Valgkomité
Leder, minst to medlemmer og ett varamedlem

Styrets innstilling:
Valgkomiteens forslag godkjennes. Styrets forslag til ny valgkomité godkjennes.
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Forbundstyrets beretning for
styreperioden 2021-2022
Antall styremøter m.m.
Etter forbundstingets del 2 i juni 2021 har forbundsstyret avholdt 1 styreseminar/oppstartmøte samt
7 ordinære styremøter og 5 e-post og ekstraordinære møter. I forkant av styremøtene har styrets
arbeidsutvalg (presidentskapet) hatt forberedende møter samt korrespondanse ift. høringer og saker
som pga. tidsfrister forfaller før neste ordinære styremøte. Seksjonsrepresentantene i styret har
avgitt muntlige rapporter til de ordinære styremøtene i perioden som er referert i styreprotokollene.
På styremøtet i oktober, vedtak 17, ble det vedtatt å forberede et mulig ledermøte, men dette har
ikke latt seg gjøre å realisere.
Det ble publisert artikkel om det nye styret etter sommerferien, jf.
https://kampsport.no/forbund/kandidater-til-forbundsstyret-2/
Norsk medlem av EKF/WKF, Gunnar Nordahl, meldte sin fratredelse fra NKFs forbundsstyre 19. nov.
2021 med umiddelbar virkning begrunnet med at vervet ikke lengre er kompatibelt med hans
forpliktelser innen WKF.

Økonomi
Årsregnskapet for 2021 er avgitt med et større overskudd som hovedsakelig skyldes pandemien og
dermed reduserte arrangementskostnader. Noen ekstraordinære kostnader har påløpt ift. fellesdrift.
Dette skyldes kostnader som følge av langtidssykemeldinger og innhenting av ekstern bistand,
herunder MySoft kostnader og juridiske kostnader ved varslingssaker.

Representasjon
Forbundsstyret har vært representert på følgende møter i overordnete organisasjoner;
- Øyvind Kveine Haugen deltok på SFF årsmøte 14. september 2021
- Tore Bigseth og Line Gulbrandsen deltok på NIFs idrettsting del 2 16.-17. oktober 2021
- Tore Bigseth, Øyvind Andreassen, Per Chr. Garnæs og Jannikke Berger deltok på NM karate 23.
oktober 2021
- GS deltok på NIFs ledermøte 15. okt.
- Siv Jorunn Fossum deltok på NIFs lederforum 7. desember 2021.

Samarbeid med andre organisasjoner
NKF har et formalisert anleggssamarbeid med de øvrige kampidrettsforbundene for boksing, bryting,
judo, fekting og kickboxing. Det er også inngått samarbeid med bryting og boksing om en kommende
prosjektstilling for paraidrett. Flere særforbund kan tilkomme. I tillegg er det et administrativt
samarbeid om Prosjekt Godt styresett sammen med fleridrettsforbundene for dans og motorsport.
Se mer informasjon i neste pkt!
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Verdier i praksis
Forbundets verdier skal gjenkjennes i forbundets virksomhet og det er særlig organisasjonsverdiene
som er relevant for styring, ledelse og samspill i organisasjonen;
-

Trygghet innebærer å ha tilhørighet i et velfungerende og sosialt fellesskap
Samhold er å ha gjensidig forståelse og toleranse med hverandre
Respekt vises gjennom aksept for andres kultur, religion og synspunkter

Det er forbundsstyrets/tillitsvalgtes ansvar å lede an og tilrettelegge for opplysning og
kompetanseheving, herunder reagere på det som er ugreit og framelske det som er bra.
I denne sammenheng har det blitt utarbeidet Code of Conduct for tillitsvalgte som er innarbeidet i
forbundets vedtatte organisasjonsnormer. I tillegg har NKF søkt om midler fra Sparebankstiftelsen
DNB til prosjekt Godt Styresett sammen med særforbundene for dans og motorsport. Her finnes 11
anbefalinger for Godt Styresett; https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/ledelse-ogstyrearbeid/anbefalinger-for-godt-styresett/

Planer/virksomhetsområder
Forbundsstyret skal levere på tingvedtatt langtidsplan, jf. ekstrakt i denne sammenstillingen;

Forbundsstyret vedtok i august -21 (vedtak 10) følgende fokusområder for sitt arbeid;
«gjenåpning/rekruttering», «autonomi/selvråderett» og «kultur/godt styresett».
Forbundsstyret har godkjent virksomhetsplaner pr. år for administrasjonen som bygger på
langtidsplanen etter mønster fra de overordnete strategidokumentene for norsk idrett «Idretten Vil»
og «Idretten skal». Administrasjonen har avgitt skriftlige rapporter til alle ordinære styremøter for
sitt arbeid innen virksomhetsområdene som i all hovedsak er inndelt i nedenstående oversikt. Dette
inkluderer også regnskapsrapporter, rapporter for arbeidet med Idrettens Medlemssystem (IMS)
samt avdelingsvise aktivitetsrapporter for hhv. toppidrett, arrangement og kommunikasjon.
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Livslang idrett
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre idrettslag
•
•
•
•
•
•

MEDLEMSPLEIE
DOPINGFRITT MILJØ
STYRKE ARR.KOMPETANSEN
STYRKE TRENERKOMPETANSEN
KOMPETENTE KURSLÆRERE/VEILEDERE
SKADEFOREBYGGING
FOREBYGGE UKULTUR
FOREBYGGE UTENFORSKAP
STYRKE PARATILBUDET

Bedre toppidrett
•
•
•
•
•
•
•

GODT STYRESETT
FORENKLE KLUBBDRIFT
STYRKE FRIVILLIGHETEN
STYRKE ORG. KOMPETANSEN
BRUKERVENNLIGE VERKTØY
TILLITSBYGGENDE KULTUR

Flere og bedre idrettsanlegg
•
•
•

INTERNASJONALE MEDALJER
UTØVER I SENTRUM
FOUTSIGBARE RAMMER
TOPPIDRETTSKULTUR
UTVIKLINGSPROGRAM
FLERE UTVIKLINGSARENAER
UTVIKLINGSTRAPPER

PROSESSVEILEDNING
ANLEGGSPLANER
SPILLEMIDDELFINANSIERING

Pga. korona-pandemien har det vært utfordrende for klubbene å drive rekrutteringsarbeid og
redusere frafall. Pandemien har også påvirket arrangements- og kompetansearbeidet for forbundet
med svært mange avlysninger av stevner og kurs, men samtidig har e-stevner og webinarer blitt
utviklet fra administrasjonen som alternativ. I det hele tatt har det vært krevende å gjennomføre
tiltak ift. langtidsplanens fire hovedområder, slik at dette er områder som bør videreføres i neste
tingperiode, men da forhåpentligvis uten at pandemien gir store begrensninger.

Idrettspolitikken/forbundsstyrets arbeid
Forbundsstyret har godkjent seksjonsstyrene etter at det ble søkt og innvilget dispensasjon for
fleridrett ift. NIFs kjønnskvoteringsbestemmelser. Sanksjons- og ankeutvalg videreføres som før.
Arbeidsutvalg for kompetanseheving ble oppnevnt av forrige styre og videreført/forsterket av
inneværende styre samt utarbeidet mandat for, jf. vedtak 17.
En ny toppidrettskomité samt et internasjonalt utvalg ble forsøkt etablert etter flere
utlysningsrunder på nettet. På grunn av lavt representasjonsgrunnlag besluttet forbundsstyret å slå
sammen toppidrettskomiteen med internasjonalt utvalg, jf. vedtak 12/oktober. Kombinasjonen ble
dermed to toppidrettsfaglige medlemmer samt de to internasjonale representantene til forbundet
innen de internasjonale særforbundene forbundet er tilsluttet (karate og taekwondo). Alle fire
medlemmer er menn, i tillegg til President som leder. Det ble også her søkt om dispensasjon fra NIFs
kjønnskvoterings-bestemmelser som ble innvilget 11. januar 2022. WKF representant, Gunnar
Nordahl, trakk seg imidlertid etter dette.
På første styremøte etter sommeren ble det fattet vedtak i sak unntatt offentlighet, som hadde sitt
utspring/fortsettelse fra varslingssak i forrige styreperiode. Styret vedtok enstemmig en anmeldelse
til Idrettens domsutvalg som er et uavhengig organ. Saken ble imidlertid tatt opp på nytt over nyttår
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mens anmeldelsen var under behandling i domsutvalget, da det ble fremmet forslag om å annullere
vedtaket og trekke anmeldelsen tilbake.
Reorganiseringssaken som startet i februar 2019 har inneværende styre behandlet under
styremøtene i august og oktober. Dette endte med at styret til slutt annullerte tidligere vedtak om
utsendelse av høringsnotat samt vedtakene om innhenting av uttalelser fra internasjonale
særforbund. Det ble samtidig vedtatt følgende tillegg (vedtak 14/oktober);
«Det presiseres at NKF, i henhold til NIFs lov § 1-2 (1), skal arbeide for at alle medlemmene gis
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller
uforholdsmessig forskjellsbehandling. Likebehandlingsprinsippet skal være bærende, slik at alle
medlemmene skal ha de samme rammebetingelser gjennom sitt medlemsskap i forbundet, uavhengig
av type kampsport/idrettsgren, stilart og internasjonal tilknytning.»
Forbundstinget i juni vedtok et oversendelsesforslag til styret ift. endring av ordlyd i organisasjonsnormene. Styret behandlet dette på høsten og foretok enkelte justeringer, jf. vedtak 13/oktober.
En felles behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige styre med en budsjettramme på kr.
500.000,- . Med bakgrunn i få søknader vedtok styret å utlyse en runde 2 av tilskuddsordningen og
endte til slutt på å utbetale over kr. 620.000 for 41 søknader, basert på tildelingskriteriene. Styret
valgte å gå utover budsjettrammen pga. korona pandemien og økonomisk spillerom.
En mulig disiplinærsak unntatt offentlighet ble oversendt fra karate seksjonen til styrets behandling i
oktober. Etter anmodning fra seksjonen fattet styret vedtak om å overta den videre behandling av
saken, som ble tildelt President og 1. visepresident. Dette arbeidet ble satt på vent sammen med en
varslingssak fra 3. november som GS har forelagt President, men besluttet igangsatt igjen på
styremøtet 7. februar. Idrettens advokatkontor ble rekvirert til å avhjelpe med dette arbeidet og har
også fått enda en sak på bordet.
Noe av årsaken til at forannevnte ble satt på vent henger sammen med interne problemer i karate
seksjonen samt henvendelse fra WKF av 19. november. Henvendelsen ble behandlet i styremøtet 3.4. desember hvor styret fattet vedtak om et svar, jf. vedtak 21. I ettertid har styret blitt kjent med at
svaret trolig ikke ville være tilfredsstillende og på ekstraordinært styremøte 10. januar -22 vedtok
styret et tilleggssvar til WKF hvor det ble vektlagt at NKF vil ivareta sine forpliktelser ift. WKF og
forventer å komme i mål med prosessene innen februar/mars, jf. vedtak 24. Dette forhindret likevel
ikke at WKF suspenderte NKF karate med umiddelbar virkning 19. januar. Mer info om dette i
artiklene:
KARATE: INFORMASJON VEDRØRENDE INTERNASJONALE FORPLIKTELSER OG MEDLEMSKAP
NORGES KAMPSPORTFORBUND SUSPENDERT FRA WORLD KARATE FEDERATION
Det ble avholdt et åpent orienteringssmøte om «WKF-saken» 9. februar. Styremøtene fra desember
2021 t.o.m. februar 2022 har i all hovedsak handlet om WKF-saken med påfølgende anke.
Styret har avgitt sitt årsregnskap med balanse og noter for 2021 som skal fremlegges for tinget.
Andre tingsaker følges også opp. Planer og budsjett 2022 er vedtatt samt en prosess for evaluering
av adm. støttefunksjoner.
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Tingrapport for talentutvikling, toppidrett og
utdanning for perioden mai 2021- mai 2022

FOR FØRSTE GANG I HISTORIEN HADDE NORGES KAMPSPORTFORBUND MED DELTAKERE I DEAFLYMPICS, OL FOR DØVE,
SOM BLE ARRANGERT I CAXIAS DO SUL I BRASIL 28. APRIL TIL 15. MAI 2022. ALI REZA HOYSHYAR FRA TIGER
KARATEKLUBB DELTOK I KLASSEN HERRER MINUS 67 KILO OG LANDSLAGSTRENER WAYNE OTTO DELTOK SOM TRENER.

Toppidrett
Målsettingen til toppidretten er ambisjoner om internasjonalt toppnivå i EM, VM og OL. Medaljer i
offisielle mesterskap innenfor de prioriterte idrettene, samt kontinuerlig utvikling av talenter til å bli
toppidrettsutøvere på seniornivå.
Selv om internasjonal toppidrett nesten har vært nedstengt i tingperioden har toppidretten levert.
Richard Ordemann (taekwondo) kom til finalen i OL-kvalifiseringen som ble arrangert i Sofia i 2021og
kvalifiserte seg dermed til sommer-OL hvor det ble en sterk femteplass. Nina Bansal vant gull i EM i
taekwondo mønster høsten 2021. Dette er hennes 4 EM gull og hun har også sølv fra VM. Oliver M.
K. Hansen fra muaythai vant sølv i EM 2022.
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Siden 2006 da toppidretten ble utskilt som egen fagenhet og frem til i dag har vi vunnet 106 medaljer
i offisielle mesterskap som EM, VM og OL innenfor idrettene taekwondo kamp, taekwondo mønster,
karate, jujutsu, wushu og muaythai. Medaljeoversikten ligger HER
Siden NKF er et fleridrettsforbund med mange ulike idretter og konkurransegrener er det viktig at
man har en åpen og inkluderende toppidrett hvor alle kan få tilgang til kompetanse og utvikling, samt
få muligheten til å kunne representere Norge i offisielle konkurranser.
Når det gjelder toppidrettsressurser fordeles dette etter hvordan idrettene er prioritert
internasjonalt hos IOC/GAISF og hvordan særidretten arbeider med å fremme og utvikle idretten
regionalt og nasjonalt i tråd med formålsparagrafen. Les mer HER

Status OL-satsning
Kampsportforbundet har i perioden 1996 – 2020 hatt en samarbeidsavtale med Olympiatoppen for
taekwondo og karate. Etter evaluering og gjennomgang av målstyringsprosessen i forbindelse med
sommer-OL i Paris har Kampsportforbundet fått en ny samarbeidsavtale med Olympiatoppen
gjeldende til Paris 2024, men kun for taekwondo fordi karate er ute av OL-programmet. Hvorfor må
man ha samarbeidsavtale med Olympiatoppen? Mange spør om dette. Det er fordi Olympiatoppen
er ansvarlig for toppidretten i Norge og det er de som bevilger toppidrettsmidler til de særforbund
med toppidrett. Det er også Olympiatoppen som tar ut utøvere og støtteapparat til OL og European
Games.

Paris 2024
Målsettingen for 2024 er at toppidretten skal skape en prestasjonskultur med høy
gjennomføringskraft og verdier slik at man når OL-målsettingen. Det skal skapes et prestasjonsteam
hvor man tar ansvar for egenutvikling, hvor man deler kunnskap og erfaringer. Det skal være en
utviklingskultur der man inspirerer og støtter hverandre. Prestasjonsutviklingen skal gi taekwondo og
kampsport økt rekruttering og synlighet. Resultatmål er å kvalifisere minst en utøver til OL via
ranking, og kvalifisere 1-3 via OL-kvalifiseringen. Vi har mål om å kvalifisere flere utøvere til Grand
Prix, samt at vi skal vinne medaljer i Grand Prix, EM, VM og OL. Til Grand Prix som arrangeres i Roma i
begynnelsen juni har Norge klart å kvalifisere tre utøvere.

Satsningen mot sommer-OL i Tokyo
Nedstenging av anlegg, karanteneregler som begrenset reiseaktivitet og avlysning av samlinger og
konkurranser hindret at utøvere under kontrollert utvikling og toppidrettsutøverne ikke fikk
forberedt seg godt nok inn mot sommer-OL i Tokyo. Internasjonalt har vi sett at flere av de
nasjonene som Norge konkurrerer mot har hatt helt andre konkurranseforberedelse enn det Norge
har hatt. På grunn av OL ble flyttet ett år fikk kampsportforbundet 1,3 millioner i ekstra OLoppkjøringsmidler gjennom Olympiatoppen og kulturdepartementet. Uten denne støtten hadde det
ikke ha vært mulig å forberede seg godt nok til OL.
Taekwondoutøveren Richard Ordemann lå lenge an til å være direkte kvalifisert til OL via
rankingpoeng, men på grunn av skade mistet han verdifulle poeng og måtte ut i kvalifisering. Han
kom til finalen i OL-kvalifiseringen for Europa og kvalifiserte seg til sommer-OL hvor han kjempet seg
til en femteplass. Hadde Richard fått bedre OL-forberedelser kunne han ha kjempet om medalje,
men Norge var stengt ned og ingen sparringspartnere fra utlandet fikk komme inn i Norge før OL.
Flere av de andre nasjonene som Norge konkurrerte mot hadde andre forhold og kunne arrangere
store samlinger med internasjonale utøvere.
Norske karateutøvere hadde ikke muligheter til å kvalifisere seg via ranking og måtte derfor satse alt
på medalje i OL-kvalifiseringen som ble arrangert i Paris i juni 2021. Dessverre klarte ingen å
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kvalifisere seg. De utøverne som deltok i OL-kvalifiseringen i Paris i 2021 var ikke de samme som ble
tatt ut da fulltidslaget i karate ble etablert høsten 2016. Man må prioritere toppidrett hver eneste
dag i veldig mange år for å nå internasjonalt toppnivå og disse karateutøverne fikk for liten tid til å
forberede seg sommer-OL i Tokyo.
Robert Hamara fra Sakura karate klubb var en av de 16 dommere fra hele verden som fikk lov til å
dømme under OL for karate. Les mer HER

Karate
Senior EM mai 2021
Senior EM ble arrangert Porec i Kroatia 18.-21. mai og Norge deltok med Bettina Alstadsæther fra
Stavanger karateklubb, Andrine Hilton fra Tiger karateklubb, Lotte Andresen fra Stavanger
karateklubb og Adrian Lopez fra Sarpsborg karateklubb. Les mer HER

OL-kvalifisering Paris i juni 2021
OL-kvalifiseringen fant sted i Paris 11.-13. juni og Norge deltok med Andrine Hilton fra Tiger
karateklubb i klassen kvinner +61 kg, Bettina Alstadsæther fra Stavanger Karateklubb i klassen
kvinner -61 kg og Adrian Lopez fra Sarpsborg karateklubb i klassen herrer + 75 kg. Les mer HER

Junior EM Finland august 2021
Junior-EM ble arrangert i Tampere i Finland 20.-22. august og Norge deltok med 14 utøvere i kumite
og 5 utøvere i kata. Les mer HER

Senior VM i november 2021
Senior VM ble arrangert i Dubai 16.-21. november og Norge deltok med Annika Sælid fra Sentrum
kampsportklubb, Andrine Hilton fra Tiger Karate klubb, Bettina Alstadsæther fra Stavanger
karateklubb og Adrian Lopez fra Sarpsborg karate klubb. Les mer HER

Nordisk mesterskap i november 2021
27. november ble Nordisk mesterskap i karate arrangert i Stavanger. Laguttak kumite
og laguttak til kata. Etter nordisk mesterskap viste det seg at enkelte utøvere uten norsk
statsborgerskap hadde fått delta og reglene vil bli skjerpet til neste mesterskap.

Senior EM mai 2022
EM arrangeres i Gaziantep i Tyrkia 25.-29. mai. Fra Norge vil Adrian Lopez fra Stavanger karateklubb
delta i kumite og Ruben Vinje Fagerland fra Sentrum Karateklubb delta i kata.

Junior EM juni 2022
EM for kadetter og juniorer ble på grunn av korona flyttet fra februar til juni. EM skal arrangeres i
Praha 17.-19. juni. På grunn NKF’s suspensjon fra WKF har det nye karateforbundet, Norsk
Karateforbund, tatt ut laget som skal delta.

Internasjonalt nivå karate
Etter at karate kom på OL-programmet har de hatt en kjempeutvikling internasjonalt med flere
medlemsnasjoner og stadig flere som vil delta i internasjonale konkurranser. Før karate kom på
programmet hadde WKF 164 medlemsnasjoner, mens medlemstallet nå er på 200. Når det gjelder
deltagelse i internasjonale konkurranser har WKF hatt en så stor økning slik at hele
konkurransekonseptet måtte endres og det ble innført tak på antall deltakere.
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Fra 2022 innførte WKF at det hvert år skal arrangeres 5 Premier League stevner, 3 serie A-stevner og
4 youth League-stevner. Kun de 32 beste i verden får delta i Premier League. I A-stevner kan det
maksimalt delta 96 utøvere pr. klasse, men de som er ranket blant de 32 beste får ikke delta. På
Youth League stevner som er for kadetter og juniorer kan det bare delta 96 utøvere pr. klasse. Les
mer HER
I tillegg har WKF vedtatt nytt VM-format fra 2025. Da må utøvere og nasjoner kvalifisere seg for å
kunne delta i VM. Kun de 32 beste utøverne får delta i hver klasse. Det vil arrangeres et eget VM for
individuelle utøvere og et eget VM for lag, hvor kun de 16 beste nasjoner får delta. Les mer HER
Disse endringene har ført til at det internasjonale nivået et blitt ekstremt høyt. Dersom målet er
medaljer i VM, EM og Premier League må man være karateutøver på heltid.

Kata satsning
Toppidretten ønsket å øke satsningen på kata som konkurransegren og engasjerte Arne Wallann som
prosjektleder. I første omgang gjelder satsningen frem til junior-VM i november 2022. Les mer HER

Taekwondo kamp
Nye landslagstrenere
Planen var at landslagstrener Dave Cook skulle slutte etter sommer-OL i Tokyo 2020 i september
2020, men på grunn av pandemien ble OL-kvalifiseringen og OL flyttet ett år. Det har vært arbeidet
lenge med å få en ny trener på plass. Det viste seg at det var vanskelig å finne en som kunne være
«head coach». I samarbeid med Olympiatoppen og Carl-Axsel Hageskog som er professor innen
coaching, ble det etablert et prestasjonsteam hvor flere fagpersoner inngår. Dette ble gjort for at
man ikke skal bli sårbar dersom noen skulle bli syke, ta ferie etc. Fordelen med denne modellen er at
det også blir lettere å dele kunnskap og kompetanse med andre idretter innen NKF.
Juan Antonio Ramos fra Spania er engasjert som ny head coach på 50 prosent. Han har erfaring som
både utøver og coach på høyeste nivå. Han er blant annet dobbel verdensmester, europamester og
har deltatt i flere OL.
Jose Antonio Rosillo fra Spania er engasjert som coach på 50 prosent. Rosillo er tidligere
toppidrettsutøvere med lang erfaring innen taekwondo og vil inngå i prestasjonsteamet og skal
sammen med Ramos ta seg av den daglige treningen. Les mer HER

Sr. EM mars 2021
Senior EM ble arrangert i Sofia i Bulgaria 8.-11. mars 2021. Norge deltok ikke på grunn av at de fleste
på landslaget hadde fått korona, samt at man ønsket å prioritere OL-kvalifiseringen som skulle finne
sted i Sofia 7.-8. mai.

OL-kvalifisering mai 2021
OL-kvalifiseringen ble arrangert i Sofia 7.-8. mai. Norge deltok med Mari Romundset Nilsen fra Aure
kampsportklubb, Eliza Frazier Haugen fra Tveita Taekwondo klubb, Milos Pilipovic fra Grorud
Taekwondo klubb og Richard Ordemann fra Tøyen Taekwondo klubb. Richard kom til finalen i klassen
herrer – 80 kilo og kvalifiserte seg til OL. Les mer HER

Junior EM november 2021
Junior EM ble arranger i Sarajevo i Bosnia 12.-15. november. Det var bare Alexander Plaipetch-Unes
17

Seksjonsmøter og forbundsting 2022
fra Tøyen Taekwondo klubb som var kvalifisert fra Norge. Alexander vant gull i kadett-EM i 2020,
men i junior EM 2021 ble det dessverre ingen medalje.

Senior EM mai 2022
Landslagsledelsen har tatt ut laget som skal delta i senior EM som arrangeres i Manchester 1.5-22.
mai. Laget som skal delta:
Karoline Gjelsvik fra TIF Viking i Bergen i -62 kilo.
Mari Romundset Nilsen, Aure Kampsportklubb -67 kilo
Eliza Frazier Haugen, Tveita Taekwondo klubb + 73 kilo
Kristian Storsul Borgen, Ski Taekwondo klubb -58 kg
Sebastian Thune, Grorud Taekwondo klubb -74 kg
Richard André Ordemann, Tøyen Taekwondo klubb - 80 kg
Milos Pilipovic, Grorud Taekwondo klubb + 87 kilo

Kadett og junior VM august 2022
Laget vil bli tatt ut etter multigames som arrangeres i Sofia 2.-8. juni, men foreløpig har Amina
Hammich fra Grorud Taekwondoklubb og Alexander Plaipetch-Unes fra Tøyen Taekwondo Klubb klart
uttakskravet. Les mer HER

Senior VM 2021
Senior VM skulle ha vært arrangert i Wuxi i Kina i høsten 2021, men ble først flyttet til april 2022 på
grunn av pandemien. Nå er mesterskapet flyttet til Mexico og skal arrangeres i november 2022.
Uttakskravene vil kommer etter senior EM.

Taekwondo mønster
EM november 2021
EM i mønster ble arrangert i Seixal i Portugal 17.-18. november. Norge deltok med:
Jens Grambo Gundersen, Røa Kampsportklubb, kadett herrer
Tuva Hatlen Kjødnes, Oslo Taekwondo Klubb, senior kvinner U30 år
Sune Over Østli, Oslo Taekwondo Klubb, senior herrer U30 år
Nina Bansal, Tveita Taekwondo Klubb, senior kvinner 30-40 år
Poomsae lag: Kine Solvang Tellnes, Nesodden Taekwondo Klubb –
Anette S. Nilsen, Hwa Rang Drammen – Kristine X. Ulfsnes, Aure Kampsportklubb. Les mer HER
Nina Bansal klarte å forsvare EM gullet fra sist EM. Les mer HER

Senior VM i mønster 2022
VM ble arrangert 21.-24. april i Goyang i Sør-Korea. iDet er fire år siden det ble arrangert VM sist og
det var rekorddeltagelse i årets VM. Les mer HER
Norge deltok med følgende utøvere:
Jens Gundersen Grambo, Røa Kampsportklubb: Junior male
Sune O. Østli, Oslo Taekwondo Klubb: Senior U30 male & pair U30 m/ Kjødnes
Tuva H. Kjødnes, Oslo Taekwondo Klubb: Senior U30 female & pair U30 m/ Østli
Nina Bansal, Tveita Taekwondo Klubb: Senior U40 female
Les mer HER
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Resultatet ble at Nina Bansal tapte kvartfinalen og fikk en femteplass, mens de andre gikk ut etter de
innledende rundene.

Wushu
Sofie R.S. Nielsen ble engasjert som ny forbundstrener for Wushu i mai 2021. Sofie har trent og
studert wushu på Beijing Sportsuniversitet i 9 år og er den første fra Norge med mastergrad i wushu.
Den nye forbundstreneren skal bistå med å skape større konkurransemiljø i Norge samtidig som hun
skal utvikle talenter og utøvere til å prestere internasjonalt. Blant annet har Norge et tett samarbeide
med Wushu i Sverige. Les mer HER
Wushu har ikke deltatt på noen offisielle konkurranser i perioden.

Kendo
Landslaget arrangerte en samling på Norges Idrettshøgskole 20.-22. august 2021 og deltok på et
internasjonalt seminar i Helsinki 5.-7. november Det store målet er EM i Frankfurt 25. -29. mai 2022.
Deltagere fra Norge er:
Managment Jørn Nørvåg

Delegation leader

Kristiansand Kendo

Gerry Kincaid

Coach

Glasgow Kendo

Magnus Rygh

Coach

Oslo Kendo

Miguel Crego Garcia

Manager

Bergen Kendo

Marius Jensen

Supporter

Oslo Kendo

Ken Rune Helland

Manager

OSI Kendo

Kennneth Fredheim

Competitor

Kristiansand Kendo

Tormod Lunde Husebø

Competitor

Sør-Vest Kendo

Tor Johan Burvald-Nyvoll

Competitor

OSI Kendo

Ioannis Karampatsos

Competitor

Bergen Kendo

Robert Trondsen

Competitor

Kristiansand Kendo

Junior

Kevin Jensen

Competitor

Oslo Kendo

Ladies

Marie Nørvåg

Competitor

Kristiansand Kendo

Mens

Muay Thai
NKF overtok medlemskapet i det International Federation of Muay Thai Associations (IFMA) i januar
2022 og dermed ble EM som ble arrangert i Istanbul i Tyrkia 13-20 februar det første offisielle
mesterskapet i regi av NKF. Fra Norge deltok Brandon Trung Moen fra Oksa Muay Thai i Kristiansand i
klassen - 81 kg og Oliver Hansen fra IL Skrim Silverdragon Muay Thai i Kongsberg i klassen - 75 kg.
Som coach deltok Thom Whillock og Non Bee. Les mer HER
Den unge Oliver Hansen fra Kongsberg imponerte stort under mesterskapet og vant EM-sølv. Les mer
HER
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Muay Thai VM mai 2022
VM I Muaythai arrangeres i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater 26. mai til 4. juni. De som skal
delta i VM er:
Lena B. Hansen Team Manager, Silverdragon Muay Thai Kongsberg,
Erik Digre coach, Grip Oslo
Lilly Emilie Hansen manager, Silverdragon Muay Thai Kongsberg,
Fredric Solberg coach, Silverdragon Muay Thai Kongsberg,
Daniel Hector Lopez coach, Grip Oslo
Adisak Duangyai coach, Silverdragon Muay Thai Kongsberg,
Anne Line Hogstad kvinner, Grip Oslo, kvinner - 54 kg
Oliver Mathias Konsgård Hansen, Silverdragon Muay Thai Kongsberg, herrer – 75 kg

Døve-OL
For første gang i historien har kampsportforbundet deltat med utøvere i Deaflympics som ble
arranger i Brasil 28 april til 15 mai. Norge deltok med Ali Reza Houshyar fra Tiger Karateklubb og
landslagstrener Wayne Otto som trener. Les mer HER

Ali Reza Houshyar tapte med regjerende verdensmester fra Ukraina 5-3 slik at det ble en
femteplass

Talentutvikling
Når det gjelder talentutvikling må man skille mellom det å skape et godt konkurransemiljø
og kontrollert utvikling. Det er viktig at man skaper et godt konkurransemiljø hvor mange
ungdommer ønsker å være med fordi det er gøy og spennende, mens kontrollert utvikling er
for talenter som har den indre motivasjonen og som har evnen og viljen til å trene mye og
ofre andre ting. Det er viktig at talentene har en klubb og har foresatte som støtter
satsningen hele veien til man blir seniorutøver. Les mer HER
For at man skal kunne tilby en helhetlig talentutvikling for alle idrettene i NKF ble
Andreas Suoranta ansatt som talentutviklingskonsulent i 50 prosent. I tillegg arbeider
Andreas for Wang Ung og Wang Toppidrett og har stor kompetanse innen fysisk trening.
Sportsavdelingen ved Andreas Suoranta har utarbeidet to verktøy som er viktig i forbindelse med
talentutvikling; klubbpakken og utviklingstrappen.
Olympiatoppen krever at Norges Kampsportforbund skal utvikle og drifte rekrutteringsprogram med
fastlagte krav og utviklingstrapper for fysisk trening. Kampsportforbundets sportsavdeling har derfor
utformet en egen utviklingstrapp, som alle oppfordres til å gjøre seg kjent med. En god plan og god
kunnskap om fysisk utvikling er en viktig del av grunnlaget for å lykkes på internasjonalt nivå. Det er
også er viktig at alle som har ambisjoner om å bli toppidrettsutøver må kjenne til arbeidskravene. Les
mer HER
Klubbpakken er skreddersydd for klubber og utøvere som ønsker å konkurrere på nasjonalt og
nordisk nivå. Gjennom dette verktøyet får man innsikt i hvordan man kan utvikle seg til en «24timers utøver», innlæring av fysisk trening, treningsmetoder, programmer, periodisering og
ernæring. Les mer HER
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Grunnlaget for talentutvikling gjøres i klubben
Siden vi ikke vet i hvilken klubb det neste talentet vil begynn, er det viktig at unge utøvere begynner
med en idrett hvor det er godt konkurransemiljø og i en utviklingsorientert klubb som har trenere
med kompetanse. Det er også viktig at klubbene har etablert godt styresett, samt at de både har
virksomhetsplan og sportslig plan. Treneren har en sentral posisjon i unge utøvers idrettslige
utvikling. For utøvere er treneren viktig som kunnskapsformidler, verdiformidler og rollemodell. Det
er viktig at treneren har kompetanse innen talentutvikling da det er i klubben utøverne skal utvikle
seg i mange år fremover. Les mer om klubbutvikling HER

Wushu
Landslagstreneren i Wushu arrangerte en utviklingssamling for unge med ambisjoner på NIH
i september i 2021. På bakgrunn av samlingen er det tatt ut en del utøvere som er under
kontrollert utvikling og tilbud om faste treninger. Les mer HER

Karate
Da karate forsvant fra OL-programmet ble fulltidslaget nedlagt 1. januar 2022. Istedenfor vil det bli
opprettet et seniorlandslag og en utviklingsgruppe for juniorer og seniorer. Alle karateutøvere med
ambisjoner ble invitert til oppstartsamling på Skullerud 4.-6, februar. Les mer HER
På bakgrunn av denne samlingen er det etablert et seniorlandslag. I første omgang er det kun noen få
seniorutøvere, men flere har muligheter for å bli vurdert etter sommeren 2022. Når det gjelder
utviklingsgruppen er det foreløpig tatt ut over 20 utøvere.

Taekwondo kamp
Den 11. og 12. mars arrangerte den nye landslagstreneren i taekwondo utviklingssamlinger for
kadetter og juniorer i taekwondo. Les mer HER
Etter samlingene er det i første omgang tatt ut noen få kadetter og juniorer som vil få oppfølging av
landslaget. Les mer HER

Taekwondo mønster
Mønster har de siste årene opplevd en eksplosiv vekst, spesielt under pandemien med online
stevner, men også med åpne internasjonale konkurranser og mesterskap. Dette har ført til at World
Taekwondo nå også har innført en verdensranking på lik linje med det vi tidligere kjenner fra kamp.
Poomsae har blitt tilgjengeliggjort av WT slik at man kan trene på de standardiserte mønstrene både
hjemme og på trening. Dette er en fantastisk utvikling som tilgjengeliggjør idretten for flere og derfor
ønsker man å satse mer på poomsae som konkurranseidrett. Det er invitert til utviklingssamling på
Skullerud 18. juni. Les mer HER
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Utdanning
På grunn av pandemien er det blitt arrangert færre kurs. Hele trenerutdanningen ble lagt om til
digitalundervisning slik at man kunne arrangeres digitale trenerkurs, noe som har vært en suksess.
Kurstyper
Trenerkurs
lederkurs
Dommerkurs
Organisasjon og klubbutviklingskurs
Andre kurs
Arrangement og kurslærerkurs
Sum kurs

2019
87
3
22
13

2020
49
6
5
6

2021
65
13
1
1
2

1
126

66

82

I 2021 deltok det 1887 personer fordelt på 82 kurs. I 2020 deltok det 1295 personer fordelt på 66
kurs, mens i 2019 deltok det 2012 personer fordelt på 126 kurs. Nedgangen i 2020 og 2021 skyldes
pandemien. Kilde Power BI

Krav til trenerlisens
Det er viktig både for rekruttering og utvikling at klubbene har trenere med trenerkompetanse. På
forbundstinget i 2018 ble det vedtatt krav om at minimum 1 person skal ha trenerlisens i klubber
med flere enn 50 medlemmer, eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. På
forbundsstyremøte 6.-7.desember 2019 ble det vedtatt at fristen til lisensierte trenere pr. klubb
utsettes til 31.12.2021. Reaksjonsformer etter fristens utløp:
De som ikke har startet per 01.01.2022 vil få tilsendt brev med pålegg om å påbegynne
lisensprosessen (ta trenerkurs) innen 1. kvartal, eller etter nærmere avtale med
forbundsadministrasjonen.
De som fortsatt ikke oppfyller kravet etter Q1/avtale vil få melding om at de må ordne dette innen
utløpet av Q2/avtale. Inntil forholdet er bragt i orden nektes klubben deltakelse på stevner og
treningssamlinger i forbundets regi og fratas retten til å søke om tilskudd.
Klubber som per Q3 fortsatt ikke oppfyller kravet/nekter å oppfylle kravet vil bli rapportert til
forbundsstyret mtp. vurdering av medlemskap og/eller anmeldelse til domsorgan for brudd på
vedtak/lover.
Klubbene har 12 mnd. til å fullføre, ellers iverksettes sanksjonene over. Les mer HER

Status
I oktober 2020 var det kun 173 av forbundets 475 klubber som hadde trenere med trenerlisens. I
oktober 2021 var tallet 230 klubber, mens tallet pr. 1. januar er 252 klubber. Tallet pr. 13. april 2022
er 272 klubber.

Klubber med flere enn 50 medlemmer
Pr. 13. april 2022 er det registrert at det er 253 klubber som har flere enn 50 medlemmer som
kommer innunder kravet om at man må ha 1 trener med lisens. Av disse er det 206 klubber som har
trener med lisens. Det er 48 klubber som mangler trener med lisens. Av disse er det 31
karateklubber, 12 taekwondoklubber, 3 ITF klubber og 2 fleridrettsklubber. Disse klubbene kan bli
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utestengt fra deltagelse i stevner og samlinger etc.

Trenerattesten
På Idrettstinget som ble avholdt 28.-29. mai 2021 ble det vedtatt at Trenerattesten skal innføres
som obligatorisk for alle med treneransvar for barn og unge på samme måte som politiattest. I
løpet av tingperioden 2021 – 2023 skal alle trenere ha gjennomført Trenerattesten. Les mer HER
Pr. april 2022 er det 300 trenere i NKF som har gjennomført Trenerattseten for barn og 270 har
gjennomført trenerattesten for ungdommer.

Kongepokaler 2021
Taekwondo
Sebastian Thune, Grorud Taekwondoklubb
Karate
Marte Mjåtvedt, Bjørgvin Karateklubb
Karate
Jan Martin Huus, Karmøy Shotokan Karateklubb
ITF
Ingrid Lie, Bergen Taekwon-Do Klubb
ITF
Mats J. Prestegard, Bergen Taekwon-Do Klubb
Kendo
Tormod Lunde Husebø fra Sør-Vest Kendo
Liste over alle som har vunnet kongepokaler ligger HER

«Rent Særforbund»
I 2018 ble NKF sertifisert som «Rent Særforbund». Dette et verktøy for å sette antidoping og
verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det blir tatt høyde for idrettens egenart.
Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger
til doping gjennom konkrete handlinger.
NIF innførte i 2020 krav om at alle særforbund skal være «Rent Særforbund». Forbund som ikke har
dette på plass vil få avkortet økonomisk tilskudd fra NIF. Departementet har i spillemiddelsøknaden
for 2021 kommet med nye føringer i forbindelse med antidopingarbeidet: Godt styresett er en
forutsetning for tilskuddet. Godt styresett bidrar til å ivareta idrettens verdigrunnlag og integritet.
Departementet forutsetter at demokrati, åpenhet og gode kontrollmekanismer ligger til grunn for
idrettsorganisasjonens arbeid. Etikk, holdningsskapende antidopingarbeid og arbeid mot
manipulering av idrettskonkurranser skal prioriteres. Departementet forutsetter at alle
organisasjonsledd overholder antidopingsbestemmelsene. Det er særlig viktig at toppidrettsutøvere
har god kunnskap om disse bestemmelsene. Det legges klare føringer for at alle styrer og komiteer
må ta ansvar og eierskap slik at antidopingsbestemmelsene blir prioritert og etterlevd i alle
organisasjonsledd.
Som en del av samarbeidsavtalen med ADNO skal forbundets antidopingarbeid gjennomgås hvert 2.
år for å beholde statusen som «Rent Særforbund». NKF ble resertifisert i 2020 og denne
sertifiseringen går ut 30. juni 2022. NKF har sendt en ny statusrapport til ADNO 30.mars 2022 og
venter på tilbakemelding.

«Status Rent Idrettslag»
Siden Antidoping Norge innførte den nye digitale løsningen for «Rent Idrettslag» i mars 2019, har 124
kampsportklubber gjennomført «Rent Idrettslag», men i samme periode har sertifiseringsdatoen gått
ut for 42 klubber slik at pr. 8. februar 2022 er det 82 klubber som har status som «Rent Idrettslag».
Dette betyr at 17 prosent av klubben er sertifisert.
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Status «Ren Utøver»
Pr. januar 2022 har 1590 utøvere gjennomført «Ren Utøver». I januar 2022 lanserte Antidoping
Norge en ny «Ren Utøver». Pr 8. februar har 185 gjennomført den nye «Ren Utøver». Hittil har totalt
1775 medlemmer gjennomført.

Internasjonalt
Norges Kampsportforbunds (NKF) formål er å fremme forbundets kampsporter i Norge og
representere idrettene internasjonalt. NKF er medlemmer av:
World Taekwondo (WT) og World Taekwondo Europe (WTE)
World Karate Federation (WKF) og European Karate Federation (EKF) *) suspendert 19.01.22
International Wushu Federation (IWuF) og European Wushu Federation (EWuF)
Ju Jitsu International Federation (JJIF) og Ju Jitsu European Union (JJEU)
International Kendo Federation (IKF) og European Kendo Federation (EKF)
International Federation of Muaythai Associations (IMFA) og European Muaythai Federation (EMF) *
NKF ble medlem av IMFA og EMF i januar 2022
De internasjonale idretter setter krav til at at de nasjonale forbundene støtter oppunder arbeidet
med å fremme og utvikle idretten nasjonalt og representere den internasjonalt. Noen internasjonale
idretter har satt krav til at man må delta på kongresser og i offisielle mesterskap, hvis ikke kan man
miste medlemskapet.
Internasjonalt er det stor kamp for å få idretter anerkjent som OL-idrett slik at IOC og GAISF har
begynt å sette krav til «Godt styresett» innen alle internasjonale idretter. Association of Summer
Olympic International Federations (ASOIF) som organiser idrettene som er fast på OL-programmet har satt
krav til sine medlemmer. Blant annet sier de nye reglene at tillitsvalgte kan kun sitte i tre perioder. En ny
tillitsvalgt må være under 70 år på valgdagen og det er krav til kjønnsfordeling. World Taekwondo har
forpliktet seg til at innen 2029 skal de være en lik andel herrer og kvinner i styrer og komiteer. Les mer
HER

Prioriteringer
Toppidrettsressurser fordeles etter hvordan idrettene er organisert hos IOC/GAISF og
deretter hvordan den særidretter fremmer og utvikler idretten i Norge i tråd med
formålsparagrafen. Les mer HER
Taekwondo kamp er fast på OL-programmet og programmet til European Games 2023 (OL
for Europa). Taekwondo er også programmet til ungdoms-OL i 2026.
Karate er på programmet til European Games i 2023 og på programmet til ungdoms-OL i
2026. Muaythai er på programmet for European Games 2023 og Wushu er på programmet
til ungdoms-OL 2026.

WKF
Den 19 januar 2022 ble NKF suspendert fra WKF da de mente at NKF ikke har gjort det som
er nødvendig for å ivareta WKF i Norge. Les mer HER. Forbundsstyret fattet et vedtak om at
NKF ville gjøre det som var nødvendig for å kunne beholde medlemskapet i WKF.
Forbundsstyret sendte 9. februar en formell klage til WKFs Disciplinary and Legal
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Commission angående suspensjonen. Les mer HER
Anken ble avist og saken skal behandles på kongressen til WKF som arrangeres i forbindelse
med junior VM i november 2022. Etter suspensjonen inngikk NKF en avtale med WKF om at
norske utøvere og coaher kunne delta i WKF sine aktiviteter, men norske dommere kan ikke
delta. Les mer HER
Den 22. april 2022 ble Norsk Karateforbund tatt opp som foreløpig medlem av WKF og alle
påmeldinger fra Norge til arrangementer i regi av WKF må nå gå gjennom Norsk
Karateforbund. Kravet for å kunne delta er at man er medlem av en klubb som igjen er
medlem av Norsk Karateforbund. Les mer HER
Denne saken er ikke ferdig behandlet.

Wushu
European Wushu Kung Fu Federation (EWUF) ble suspendert av International Wushu Federation (IWUF)
på grunn av dårlig styresett. EWUF klaget på vedtaket, men klagen er ble avist slik at EWUF har anket
saken til CAS. Det skal være en høring til sommeren. De nasjonale forbundene i Europa kan delta som
normalt i alle arrangement i regi av IWUF

Internasjonale representanter
Gunnar Nordahl er valgt som visepresident i WKF.
Robert Hamara ble utnevnt som sekretær for dommerkomitéen i WKF i 2016 og satt ut 2021.Les mer HER
Kjell Jacobsen ble i 2020 utnevnt som medlem av WKFs tekniske komité. Les mer HER
Trond Berg ble i september 2021 valgt inn i styret i ETU. Les mer HER

NIF
NIF vedtok på Idrettstinget i oktober 2021 en ny plan for internasjonalt arbeid som alle særforbund er
forpliktet til å støtte oppunder. Blant annet legges det opp til at ledere i norsk idrett som representerer
internasjonalt, har god informasjon og skolering om menneskerettigheter og bærekraft. Forbundet må
også sikre at utøvere og støtteapparat som skal representere Norge i internasjonale idrettskonkurranser
får tilbud om innføring i menneskerettighetssituasjonen i de landene de skal besøke. Les mer HER
Idrettsstyret skal på sitt styremøte 26. april 2022 vedta « NIFs etiske leveregler for internasjonal

representasjon» som vil gjelde for alle som skal representere internasjonalt.

Tingrapport for breddeidrett, arrangement og
kompetanseheving for perioden mai 2021 – mai 2022
Breddeidrett
Perioden mai 2021 – mai 2022 har fortsatt vært sterkt preget av corona-pandemien, spesielt siste del
av 2021. Nedstengninger og restriksjoner har hatt store konsekvenser for breddeidrettens
treningsaktiviteter og arrangement. Heldigvis har situasjonen lettet i 2022 og vi er mer eller mindre
tilbake til normal aktivitet for de aller fleste.
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I skrivende stund er ikke tall for Idrettsregistreringen 2021 klare, men det kan forventes noe nedgang
i antall medlemmer og antall klubber som følge av corona-pandemien. Situasjonen har vært spesielt
krevende for Kampsportforbundet som i all hovedsak organiserer kontaktidrett.

Arrangement
Som nevnt har også Kampsportforbundets og medlemsklubbenes arrangementer båret preg av
corona-pandemien i den aktuelle perioden. Det er først i januar/februar 2022 at det har vært
tilnærmet normal stevnedrift.
Det har vært en stor nedgang i antall arrangementer i 2021 og 2020 grunnet corona-pandemien, men
vi har klart å holde noe av stevneaktiviteten ved like ved å innføre e-stevner i noen idretter. 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. I 2021 og 2020 var henholdsvis 47% og 37% av den totale
stevneaktiviteten e-stevner.
Antall arrangementer

2021
40

2020
24

2019
54

Deltagelsen på de ulike arrangementene bærer naturligvis også preg av den begrensede
stevneaktiviteten de siste årene. Tallene viser en oversikt over hvor mange unike deltagere, starter
og klubber som totalt deltok på stevner de siste tre årene. Tallene i parentes viser et gjennomsnitt på
hvor mange deltagere, starter og klubber det var per stevne.
Antall deltagere
Antall starter
Antall klubber på
stevner

2021
2.936 (73,4)
4.696 (117,4)
494 (12,3)

2020
2.302 (95,9)
3.483 (145,1)
337 (14)

2019
6.236 (115,5)
10.073 (186,5)
768 (14,2)

NM-veka
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.

Kompetanseheving
Som alt annet har også kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer og regionale medlemsmøter
vært veldig begrenset av corona-pandemien.
Som et tiltak for å opprettholde en del av de kompetansehevende tiltakene, har mange kurs blitt
delvis overført til e-læring og det har vært avholdt flere webinarer i perioden.
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Det største fokuset har ligget på opplæring i det nye medlemssystemet (IMS) både med digitale kurs
og fysiske kurs i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Ungt Engasjement
Våren 2020 fikk Kampsportforbundet tildelt ca. 1 million kroner fra Ung Frivillig-fondet (gjenstående
midler etter ungdoms-OL på Lillehammer i 2016) for å gjennomføre et prosjekt hvor ungdom skal
lære om arrangementsdrift og ha praksis under større nasjonale og internasjonale arrangementer.
Etter en forsinket oppstart grunnet tidligere nevnte pandemi, startet prosjektet opp våren 2021 med
14 motiverte ungdommer fra ulike kampsporter. Etter å ha gjennomført fire digitale samlinger, hvor
man brukte tid på å bli kjent, kunne man gå rett på tematikk under den første fysiske samlingen 18.20. juni 2021.
Gjennom sommeren og høsten 2021 fikk deltagerne prøve seg under store arrangement som blant
annet Bislett Games, Oslo Maraton og VM i Bryting. Kompetansen de opparbeidet seg gjennom
samlingene og praksisen ble brukt til å gjennomføre et arrangement i egen klubb.
Prosjektet ble avsluttet i mars 2022 med en ungdomssamling hvor engasjerte ungdommer fra andre
idretter også ble invitert til å se hvordan Ungt Engasjement-prosjektet ble gjennomført i tillegg til å få
mer motivasjon til videre innsats gjennom workshops og dyktige foredragsholdere.

Trygg på trening
Kampsportforbundet har i samarbeid med Redd Barna utviklet et kursopplegg spesifikt rettet mot
kampsport som kan brukes av klubbene.
«Trygg på trening» er et kursopplegg som gir trenere og frivillige i klubbene økt kunnskap om
seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret. Samarbeidet med
Redd Barna er et viktig steg i vårt arbeid med å sette seksuell trakassering og overgrep mot barn på
dagsorden.
Kampsportforbundet har jevnlig satt opp «train the trainer»-kurs hvor formålet er at deltagerne etter
endt kurs kan lede gjennomganger og opplæring i tilbudet «Trygg på trening» lokalt i egen klubb
og/eller andre klubber. Kurset har foreløpig vært satt opp i store deler som webinar, men planlegges
i framtiden til å bli gjennomført som fysiske kurs.

Klubbutvikling
NKF sin oppgave er å legge til rette for slik at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene
opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr
at klubben er drevet av demokratiske prinsipp, samarbeid og respekt.
Som en del av Norges Idrettsforbund (NIF) deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre
klubber:
1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet
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2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for
en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og
lokalmiljø god idrettsaktivitet.
Ved å ta i bruk de verktøyene som finnes på våre nettsider er målet at klubbene opplever en enklere
idrettshverdag, og en positiv utvikling basert på forbundets verdier: trygghet, samhold og respekt.

Regionale medlemsmøter
Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for faste møteplasser for klubbene der ulike behov
og ønsker kan fremmes. I tillegg er det av stor verdi å ha dialog med andre klubber og utveksle
erfaringer. Møtene foregår på en kveld i en ukedag 2-3 ganger i året per region. Tema vil være
forbundets bidrag til klubben, hva idrettskretsene tilbyr, klubbdrift, og andre dagsaktuelle saker og
informasjon.
De regionale medlemsmøtene har hittil vært arrangert som digitale samlinger, men målsetningen er
å kunne avholde dette som fysiske samlinger på ulike steder i landet slik at flest mulig klubber kan
delta.

Klubbkategorier og «Bedre Klubb»
Norges Kampsportforbund erfarer at det finnes stor spredning i klubbenes ambisjonsnivå og
forutsetninger. Det gjør at vi har valgt å nedsette ulike kategorier som kan gjøre det enklere for
klubbene å vite hva som forventes av dem, samt spisse det tilbudet klubbene har for sine
medlemmer.
Gjennom denne kategoriseringen får klubbene tips om hvilke verktøy som kan passe å ta i bruk for
sitt nivå samt hvilke forventninger som stilles. Klubbkategoriene vil også være et godt hjelpemiddel
for administrasjonen for å sikre et variert tilbud tilpasset de ulike ambisjonene ute i klubbene.
Alle klubbtypene må ha grunnleggende drift i bunn, som vil si at de driver basert på demokratiske
prinsipper, åpenhet ovenfor sine medlemmer (og samfunnet), og har et tilbud tilpasset den
målgruppen de fokuserer på. Betaling av medlemskontingent og å godta idrettens lover og
retningslinjer (se etiske retningslinjer – link kommer) er en del av pliktene som må oppfylles i
medlemskapet i norsk idrett.
Styret er høyeste myndighet mellom klubbens årsmøter, og har en rekke lovpålagte og viktige
oppgaver

Lovpålagte oppgaver
•

Ansvarlig for å sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.

•

Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte (ihht. årsmøtevedtak).

•

Sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

•

Utnevne komitéer/utvalg ved behov samt instrukser/mandat for disse.

•

Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester og trenerattester.

•

Oppnevne en ansvarlig for barneidretten.
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•

Gjennomføre årsmøter der alle verv blir besatt (antall verv kommer an på hvilken
lovnorm klubben/gruppen har valgt)

•

Gjennomføring av samordnet rapportering

Andre viktige oppgaver
•

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap.

•

Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.

•

Stå for klubbens daglige ledelse.

•

Arbeidsgiveransvar for eventuelle (heltid/deltids) ansatte.

•

Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.

•

Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at
de er dekket av underslagsforsikring.

•

Oppnevne eller engasjere regnskapsfører.

•

Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.

•

Gjennomføring av styremøter med offentliggjøring av saksliste og protokoll for
medlemmene

•

Ta i bruk verktøy som gir forutsigbarhet og utvikling i klubbverdagen
o

Årlig gjennomføring av Bedre Klubb-verktøyet

o

Langtidsplan

o

Aktiv bruk av årshjulet

o

Oppdatering av klubbhåndboka

Det er sterk anbefaling å ta kategoriene i bruk, og klubben velger selv hva fokuset skal være.
Gjennom kategoriene ligger det forventninger til klubbene uavhengig av om kategoriene tas i bruk
eller ikke. De ulike klubbkategoriene er (enn så lenge) romslige i den forstand at de er nye og må
tilpasses noe for klubbene. Grunnleggende klubbdrift er felles for alle, men det forventes mer
omfattende planverk til høyere prestasjonsnivå.
De ulike klubbkategoriene er lagt inn i NIFs Bedre Klubb-verktøy slik at klubbene kan måle fremdrift
og utvikling på i de ulike kategoriene de kan prioritere å sette sine ressurser i drift.

Videre utvikling
Kampsportforbundets utviklingsarbeid har lenge hatt en høy stjerne hos NIF og vi scorer høyt på NIFs
vurderinger under tildeling av post 3-midler. For å videreutvikle forbundet vil det i fremtiden legges
mer fokus på blant annet en felles dommerutvikling, paraidrett, økonomi som barriere og arbeid mot
kampfiksing.

Avslutning
Perioden har vært preget av flere viktige saker. Den dominerende saken har vært og er konflikten
med WKF og den påfølgende situasjonen hvor vi utfordres av et konkurrende nasjonalt forbund,
Norsk karateforbund. Denne saken er langt fra avsluttet, det forventes kamp frem mot kongressen til
29

Seksjonsmøter og forbundsting 2022
WKF, en mulig kamp i CAS og ikke minst en kamp på idrettstinget i 2023 hvor vi forventer at Norsk
karateforbund vil søke opptak som eget særforbund. Vi håper og tror vi har lagt et grunnlag som vil
hjelpe det nye styret å føre denne saken videre, til beste for karateidretten i Norge og for Norges
kampsportforbund.
Vi arvet en svært krevende sak fra forrige styre, reorganiseringssaken. Styret valgte å stanse
behandlingen av denne saken. Dette var en vanskelig beslutning. Det som var avgjørende for vårt
valg var de spenninger og konflikter saken hadde skapt i organisasjonen. Vi mente det ville være
direkte negativt for forbundet om vi valgte å fortsette å behandle saken slik den lå.
Dette betød ikke at styret ikke så behovet for forandringer i forbundet. Vi har derfor jobbet fram et
forslag til en prosess vi håper tinget vil gi sin tilslutning til, Kampsport 2.0. Denne har som mål å ta
utgangspunkt i grunnlaget forbundet er tuftet på, våre medlemmer og våre idretter. Avdekke behov
og ønsker hos disse, sette dette sammen med de krav og forventinger idrettsnorge for øvrig stiller til
oss for så å sikre en utvikling av vår organisasjon i tråd med dette.
I april valgte styret og Trond Søvik å enes om å avslutte samarbeidet og 30.04 sluttet Trond Søvik som
generalsekretær. Styret har konstituert Daniel Sønstevold i stillingen i påvente av at styret får
rekruttert ny generalsekretær.
Selv om vi legger bak oss en krevende periode mener vi det utgangspunktet vi overleverer til det nye
forbundsstyret vil være et godt grunnlag for en sunn og positiv utvikling av forbundet.

_____________________________
Tore Bigseth, President

_______________________________
Line Gulbrandsen, 1. visepresident

_____________________________
Øyvind Andreassen, 2. visepresident

_______________________________
Erling Svanberg Mytting, Styremedlem

_____________________________
Anita Norheim, Styremedlem

________________________________
Geir Olav Jensen, Styremedlem

_____________________________
Per Chr. Garnæs, Styremedlem

________________________________
Håkon Erikson, Styremedlem

_____________________________
Øyvind Kveine Haugen, Styremedlem

__________________________________
Jannikke Berger, Styremedlem

_______________________________
Siv Jorunn Fossum, Varamedlem

__________________________________
Geir Havreberg, Varamedlem
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3. Regnskap/balanse 2021
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Regnskap NKF fellesdrift inkl. toppidrett
Noter

2021

2020

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter

16

-407 250

-761 484

Tilskudd

17

-18 977 356

-17 476 341

Annen driftsinntekt

18

-4 835 783

-5 542 286

-24 220 389

-23 780 111

SUM DRIFTSINNTEKTER
KOSTNADER
Lønnskostnader

19

11 635 777

10 703 336

Tilskudd

20

623 392

11 850

Annen driftskostnad

21

11 505 327

9 793 999

23 764 496

20 509 185

-128 873

-98 106

-584 765

-3 369 032

SUM DRIFTSKOSTNADER
Finansposter

22

RESULTAT

Disponeringer fellesdrift (uten toppidrett):
Inngående balanse fellesdrift fra 2020
Resultat 2021 adm./utd.
Fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Ny egenkapital fri

-3 382 906
-12 806
-3 395 712

Disponeringer toppidrett:
Inngående balanse toppidrett fra 2020
Resultat 2021 toppidrett
Ny egenkapital toppidrett

-1 881 275
-571 959
-2 453 234
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Noter til regnskapet for NKF fellesdrift inkl. toppidrett for 2021
NOTE Tekst
16

Sponsoravtaler, barter og salg webshop

17

NIF Post 2 - rammetilskudd/driftsmidler inkl. paraidrett
NIF Post 2 - utviklingsorientert ungdomsidrett
NIF Post 3 - barne- og ungdomsmidler
Olympiatoppen - tilskudd
Olympiatoppen - stipend
NIF - flere talenter til toppen
NIF - mentorprogram for kvinnelige ledere
NIF - ung frivillig
Regional støtte fra idrettskretser
Akershus fylkeskommune - forprosjekt regional kampsportarena
VO-tilskudd
Lottstift via NIF - krisepakke 4
Kompensasjon avlyste arrangementer

18

Kursinntekter
Medlemsinntekter (obligatorisk medlemsforsikring samt andel
forbundsavgift)
Adm./IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs
medlemsverktøy/betalingssystem
Påmeldingsinntekter, egenandeler landslag/toppidrett og kurs unge
ledere
Momskompensasjon
Andre inntekter

19

Lønn/hon./stipend inkl feriepenger for adm., trenere, kurslærere og
utøvere
Arbeidsgiveravgift
Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte
Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene
for OTP)
Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine, o.a.)

2021

2020

-407 250

-761 484

-9 289 653
-1 758 336
-4 001 110
-2 290 000
-660 000
0
0
-525 741
-158 088
0
-56 138
-238 290
0
-18 977 356

-8 649 059
-1 732 946
-4 030 041
-1 200 000
-370 000
-400 000
-40 000
-184 259
-196 194
-400 000
-55 066
0
-218 776
-17 476 341

-540 500

-280 635

-2 408 173

-3 217 888

-395 593

-472 039

-161 800
-1 269 687
-60 029
-4 835 783

-64 541
-1 262 348
-244 835
-5 542 286

9 239 086
1 217 645
143 053

8 567 375
1 128 456
154 533

771 146
264 847
11 635 777

889 426
-36 455
10 703 336

Stipender til utøvere har økt med kr 657 894 fra 2020 til 2021, blant annet pga. økt tildeling
fra OLT i forbindelse med utsatt OL. Fra og med 2022 vil kun stipender fra OLT bokføres som
personalkostnad, midler direkte fra NKF vil klassifiseres som andre driftskostnader.

20

Tilskudd (utstyrsmidler til klubber, jf. note 24)

623 392
623 392

11 850
11 850

21

Kontorkostnader, fellesforvaltning og halleie
IKT kostnader hovedsakelig fra NIF og MySoft
Treningsutstyr og andre aktivitetskostnader
Inventar, reparasjoner, frakt o.l.
Revisjon inkl. mva
Leie av datasystemer og maskiner, datautstyr
Idrettsfaglig og medisinsk bistand
Andre fremmedtjenester

1 220 211
1 857 779
191 663
5 036
262 861
78 935
2 123 410
748 694

1 604 916
1 302 638
465 153
59 051
133 270
56 199
2 085 005
911 902
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Rekvisita, trykksak, internett, telefon, møtekostnader m.m.
Reisekostnader
Reklame og annonser
Kontingenter, gaver og premier
Påmeldingsutgifter
Forsikringspremier
Lisenser
Andre kostnader
Avsetning til tap på fordringer

22

Renteinntekter (overskuddslikviditet på høyrentekonto)
Valutagevinst
Rentekostnad
Valutatap

343 272
2 903 032
53 215
232 597
189 431
784 516
194 541
121 217
194 915

283 659
1 184 464
30 725
112 317
74 654
1 111 220
240 347
48 479
90 000

11 505 327

9 793 999

-135 345
-1 431
568
7 336
-128 873

-104 165
-956
2 606
4 410
-98 106

Toppidrett er utskilt økonomisk fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m. 2006.
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Forbundsstyrets økonomiske
årsberetning 2021
Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate (midl. suspendert), wushu,
muay thai, jujutsu og kendo. NKFs virksomhet er å fremme sine kampsporter i Norge og representere
idrettene internasjonalt.
NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og
utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
NKF innbefatter seksjoner for hhv. karate, taekwondo (WT/ITF), jujutsu og fleridrett. Det
samarbeides på tvers av medlemsforbund i NIF i.f.t. anlegg o.a. NKF har også inngått
samarbeidsavtaler med de fleste utenforstående stilartsorganisasjoner i Norge.
NKFs virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens Hus, Oslo/Ullevål stadion.
Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsettinger utifra langtidsplan. Forbundet hadde
32.455 utfakturerte medlemskap i 2021 med grunnlag i klubbenes registrering i medlemssystemet.
Det var totalt 12 årsverk knyttet til administrasjonen med regionskontorer og de samlede
lønnsutgifter totalt for forbundet inkl. forbundstrenere, kurslærere/veiledere o.a. var på kr.
9.414.959 som også innbefatter stipendutgifter på kr. 1.736.128,-.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er
forhold som tilsier noe annet.
Miljø
Det psykososiale arbeidsmiljøet kunne med fordel vært bedre men det er ikke rapportert noen
skader eller ulykker ifm. arbeidet. Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen
framkommer av vedtatte organisasjonsnormer. Utover dette legges forbundets personalhåndbok og
HMS plan til grunn. NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i
organisasjonen, jf. NIFs lov §2-4, både ift. tillitsvalgte og ansatte. Sykefraværet i 2021 var på 94,3
dager som utgjør en fraværsprosent på 3,6%. NKFs kontorbaserte virksomhet forurenser ikke det
ytre miljø.
Årsregnskap
Årsregnskapet 2021 viser et overskudd på kr. 1.530.859,- mot fjorårets overskudd på kr. 6.099.118,Styret foreslår disponeringer av resultatet iht. regnskapsoppsett. Etter styrets oppfatning gir
årsregnskapet et rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige forhold som har betydning for
årsregnskapet.
Lov
NKF har en lov som er i tråd med lov for NIF, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med
regnskapsloven.
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Fremtidsutsikter
Kampsportforbundet følger NIFs krav til rapportering og dokumentasjon av forbundets
virksomhet/aktiviteter. Det er en utfordring å ha forutsigbare rammevilkår for idretten totalt sett og
nå er det også fare for at NKF må returnere midler som er tilkjent som internasjonalt grenstilskudd
for WKF. Forbundsstyret har imidlertid tro på at Kampsportforbundet fortsatt vil stå bra rustet til å
møte fremtiden.
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Uavhengig revisors beretning
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Årsberetningen fra kontrollutvalget
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4. Forslag og saker
Sak 4.1 Forslag fra Forbundsstyret, støtte til vedtak 43
Forbundstingets støtte til klubbenes krav om valg av tilhørighet, etter
vedtak 43.
Vedtaksforslag:
Tingforsamlingen støtter forbundsstyrets vedtak krav om klubbenes valg av organisasjonstilhørighet
etter vedtak 43, fra møte nr. 8, 30 april 2022.

Bakgrunn for saken:
Fredag 29. april fikk styret presentert status og seksjonens holdninger ved saken om medlemskap i
WKF. Karateseksjonen, og grenkomitéen for karate var representert i møtet. Lørdag diskuterte
forbundsstyret konsekvensene ved nå ny midlertidig tilknytning i Norge, og veien videre mot WKFs
kongress i november. Forbundsstyret fattet følgende:
Vedtak 43
Styret vedtok med 8 mot 2 stemmer at man ikke kan være medlem både i Norges Kampsportforbund
og Norsk Karateforbund. Man må velge. Dette fordi de to forbundene etter omstendighetene utøver
konkurrerende virksomhet jf. NIFs lov § 14- 6. Det vises spesielt til at begge forbundene per i dag
konkurrerer om å få medlemskap i WKF på permanent basis og om å være representant for WKF i
NIF. Norsk Karateforbunds virksomhet utfordrer Norges kampsportforbunds mangeårige lovpålagte
virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne.

Vedtaket måtte fattes av forbundsstyret, og ikke karateseksjonen for å være gyldig mtp krav til
klubbene, og forslaget er derfor også naturlig å stille til forbundstinget fremfor seksjonsmøtet.
Forbundsstyret ser at dette kan påvirke mange klubber, og ønsker derfor forbundstingets støtte til
vedtaket. Dette for å få medlemsmassens bekreftelse på at dette er hvilket veivalg flertallet i
organisasjonen ønsker i saken.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget fra forbundsstyret vedtas.
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Sak 4.2 Forslag fra Forbundsstyret om prosjekt
Kampsport 2.0
I formålsparagrafen til Norges Kampsportforbund heter at «Norges Kampsportforbunds (NKF) formål
er å fremme forbundets kampsporter i Norge, jf. § 2 (4), og representere idrettene internasjonalt.»
Over lang tid har seksjonene på forskjellige måter unisont gitt utrykk for man mener måten de
administrative ressursene disponeres ikke svarer til seksjonenes og medlemmenes forventninger,
spesielt sett opp mot NKFs formålsparagraf.
Konkret går tilbakemeldingene ut på at seksjonene ikke opplever å få den støtte seksjonene trenger
til de oppgavene de skal løse. Samme tilbakemelding kan sies å komme fra klubber.
Med bakgrunn i disse tilbakemeldingene og en erkjennelse av et behov for å evaluere dagens
organisering og disponering av ressurser har styret valgt å ta initiativ til en utviklingsprosess med mål
å rette opp i den ubalansen som over tid har fått bygge seg opp.
Vi har gitt prosessen et navn: Kampsport 2.0. For å lykkes vil den kreve innsats og samarbeid mellom
alle involverte parter. Hvor de mest fremtredende vil være de tillitsvalgte og administrasjonen. Men
også de øvrige aktørene alt fra klubber, utøvere, trenere, dommere, NIF og andre nasjonale og
internasjonale samarbeidsparter, vil man også være avhengig av for å kunne lande en god prosess.
I det videre vil vi gjøre rede for hvordan styret ser for seg at de viktigste elementene må evalueres.

Derfor:
Norges Kampsportforbund skal være en organisasjon som drives av medlemmene, for medlemmene
hvor aktivitetene skapes i- og eies av seksjonene med deres grenkomiteer, underkomiteer og
særidretter. Relatert til dette opplever seksjonenes sentrale tillitsvalgte (både valgte og oppnevnte)
at vervene innebærer en forventning om at man sette av store deler av sin fritid og til dels også
arbeidstid for at NKF skal kunne levere tjenester til sine medlemmer.
Norges Kampsportforbunds viktigste oppgave er å legge til rette for et bredt kampsport-tilbud rettet
mot barn, unge, voksne og seniorer; funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede som vil utforske
kampsport både i et bredde- og konkurranseperspektiv. I lys av dette, er det tatt opp at der NKF
tidligere bistod ildsjeler i deres bestrebelser på å starte nye klubber landet over, så har NKF i de
senere år inntatt en passiv holdning hva gjelder organisk vekst i «Kampsport-Norge».
Norges Kampsportforbund skal derfor legge til rette for organisk vekst av kampsport i Norge,
herunder å gi støtte til de medlemmer som ønsker å starte nye klubber. NKF skal ikke diskriminere de
klubber eller idrettslag som helt eller delvis velger å drive profesjonelt, enten alene eller sammen
med andre, i all den tid at dette er iht. NIFs lover og regulativer.
Norges Kampsportforbund skal så langt som mulig utarbeide strategier for- og aktivt bistå,
medlemsklubber som ber om bistand overfor offentlige instanser og øvrige organisasjoner hva
gjelder politiske- og administrative prosesser, aktivitetsstøtte, treningstider, anlegg mv. og ellers
videreutvikle tilbudet til klubber mtp. klubbutvikling, aktivitetsbistand, markedsføring mv.
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Norges kampsportforbund skal ivareta de oppgaver som pålegges oss av NIF/NOK, OLT eller av
relevante myndigheter. Norges kampsportforbund skal holde seg oppdatert på alle relevante
tilskudds muligheter både offentlige og private. Dette skal være med på å sikre det økonomiske
grunnlaget til våre medlemmer.
Norges Kampsportforbund skal understøtte seksjonene med undergrupperinger i deres arbeid. Dette
innebærer at NKF skal avsette stillingshjemler, enten fulltid eller deltid i form av faste stillinger eller
prosjektbaserte midlertidige stillinger, hvis arbeidsoppgaver skal være å legge til rette for at
frivillighetsapparatet kan gjennomføre seksjonenes-, grenkomiteenes- og særidrettenes
langtidsplaner herunder arrangementer, kurs, samlinger og øvrige aktiviteter. Seksjonene skal ha
avgjørende innflytelse på hvordan NKFs administrasjon skal understøtte bredde- og
konkurranseaktiviteten.
Den internasjonale representasjonen av NKFs særidretter skal i første rekke ivaretas av de valgte
representantene i seksjonene, grenkomiteene eller særidretten, og skal understøttes av
forbundsstyret og administrasjonen iht. de krav og forventninger de internasjonale organisasjonene
stiller til NKF. NKF skal aktivt og i samarbeid med særidrettene, søke internasjonale posisjoner slik at
NKF kan være med å påvirke utviklingen av idrettene vi representerer
Toppidretten tilhører seksjonene og deres grener, og skal forvaltes med langsiktighet og
profesjonalitet i samarbeid fagmiljøene, forbundsstyret og, der dette er aktuelt, NIF og
Olympiatoppen. Langsiktighet i toppidretten er viktig. Toppidretten skal ikke organiseres slik at
verken satsingen eller den langsiktige planleggingen blir en brikke i et «politisk spill» som følge av
seksjons- og forbundsvalget annethvert år
Norges Kampsportforbund skal ha som en hovedmålsetning å vinne medaljer i idrettene som står på
det olympiske program. NKF skal revidere toppidrettssatsingen og vurdere NKF sin satsing sett opp
mot sammenlignbare satsinger i andre forbund. NKF bør søke å innhente ekstern kompetanse til
dette arbeidet.
NKF skal aktivt jobbe for at idrettene som er GAISF-godkjente, skal tas opp i det Olympiske
programmet
NKF skal også understøtte, utvikle og fremheve idrettene som ikke er på det Olympiske programmet,
men som deltar i internasjonale mesterskap (EM, VM eller tilsvarende), dog ikke slik at NKF kommer i
konflikt med sine internasjonae forpliktelser og forpliktelser overfor NIF og Norges Olympiske Komite

, samt internasjonale forpliktelser (unntak hvis disse ikke samsvarer med våre verdier
og/eller lover).
Internasjonal suksess skal fremheves og kaste glans over kampsport generelt, og angjeldende
særidrett spesielt.
«Frivillighetsapparatet» som omfatter seksjonens tillitsvalgte, oppnevnte tillitsvalgte, frivillige
funksjonærer, kursholdere, dommere og øvrige ildsjeler, er Norges Kampsportforbunds «gull» i den
forstand at det ikke er mulig å arrangere offisielle arrangementer uten at disse ressurspersonene
stiller opp for miljøene sine. Ansvaret for å følge opp personene som stiller opp for fellesskapet, bør
påhvile fellesskapet. I utgangspunktet skal det derfor være NKF som skal ha hovedansvaret for å følge
opp tillitsvalgte, funksjonærer, kursholdere og dommere mv. hva gjelder utdanning, videreutdanning,
oppdrag, reiser og overnatting, med mindre seksjonene ønsker en annen ordning. Ansvaret for
honorering kan settes ut til arrangører. Arrangementsmodellen skal evalueres, og tilpasses
seksjonenes behov.
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Norges Kampsportforbund består av flere enn 20 særidretter. Noen av idrettene er svært små og har
andre behov enn de idrettene som er store. NKF skal ivareta de mindre idrettene med samme grad
av profesjonalisme som NKF ivaretar de større idrettene. Tjenestetilbudet til de mindre idrettene skal
være tilpasset deres behov, og NKF skal utrede hvilket tjenestetilbud som best treffer de mindre
idrettene.
NKF skal evaluere og eventuelt videreutvikle tilbudet innenfor ikke-konkurranserettet aktivitet og
aktiviteter på tvers av seksjoner og stilarter. Dette gjelder «de små» idrettene så vel som «de store».
De aller fleste av NKFs medlemmer er ikke engasjert i konkurranserettet virksomhet. NKF skal derfor
starte en prosess med målsetning om å avdekke hvilke hvordan arrangements-tilbudet på sikt kan
utvides, slik at flere av NKFs medlemmer vil ta del i NKFs arrangementer. NKF bør utrede på hvilken
måte forbundet skal kunne gi øvrig tilbud og støtte til medlemsklubbene, f.eks. i form av støtte i eget
nærmiljø, kontakt og kommunikasjon opp mot nære offentlige etater mv.
Kampsport.no med tilhørende kanaler i sosiale medier er Norges Kampsporforbunds ansikt utad.
Kommunikasjonsflatene skal videreutvikles slik at alle særidrettene kan kjenne seg igjen på
forbundets nettsider, og slik at besøkende kan finne relevant informasjon om kampsportene som er
en del av NKF.
Særidrettenes merkevare skal styrkes både innenfor rammene av NKFs egne profileringsflater og
seksjonens eventuelle egne kanaler. Dersom seksjonene med grenkomiteer velger å opprette egne
profileringskanaler, skal det være en klar kobling
mellom NKF og seksjonens kanaler og vise versa. Seksjonen kan ikke profilere seg «på tvers» av NKF
og skal respektere at NKF er et fleridrettsforbund der fellesskapet står over den enkelte særidrett.
Særidrettene ha mulighet til å velge egne grafiske uttrykk til promotering av egen idrett, herunder
også premiering. Det skal likevel være en kobling til NKF’s grafiske profil mv., og denne skal så vidt
mulig inkluderes i seksjonenes egne kommunikasjonsflater og eget profileringsmateriell.
Seksjonene skal sikres kontinuerlig representasjon i forbundsstyret ved at det er representanter fra
seksjonsstyrene som trer inn som medlemmer i forbundsstyret når seksjonsrepresentant har forfall.
Seksjonsleders vararepresentant skal, dog uten møteplikt, inviteres forbundsstyrets møter på samme
måte som vararepresentantene til forbundsstyrets fritt valgte medlemmer inviteres.
Aktiv politisk aktivitet i forbunds- og seksjonsstyrene, deres grenkomiteer og underkomiteer er en
grunnleggende forutsetning for at Norges Kampsportforbund skal kunne være et medlemsdrevet
forbund. Dette innebærer at tillitsvalgte uansett nivå enten de er ting-valgte eller oppnevnte, skal
motta et rimelig honorar for det ansvaret og de forpliktelser man påtar seg i forbindelse med sitt
verv, og for utført arbeid som går utover normal møtevirksomhet. Dette er iht. NKFs lov §9 og NIFs
Lov §2-10. Forbundsstyrets vedtak FS16/18 som forbyr styrehonorar, skal oppheves.
NKF skal utrede hvordan seksjonene hver især eller i fellesskap kan knytte til seg ressurspersoner i
prosjektbaserte deltidsstillinger fra fagmiljøene. Prosjektstillingene skal bistå seksjonene i deres
arbeid. Finansieringen av stillingene skal utredes og sees i lys av at seksjonens finansiering av
breddeaktiviteter skal så langt mulig, skjermes. Det formelle arbeidsgiveransvaret påhviler NKF, men
seksjonene skal ha avgjørende innflytelse hva gjelder definering av arbeidsoppgaver og
stillingsinstrukser.
Norges Kampsportforbund lykkes ikke uten innsatsen til dyktige og motiverte ansatte. Forbundets
ansatte skal tilbys en meningsfull, spennende og utfordrende arbeidshverdag med grunnleggende
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elementer av læring, videreutvikling og variasjon i stillingene. NKFs ansatte og tillitsvalgte skal være
et lag, f.eks. «Team Kampsport», der man sammen gjør hverandre gode.
Norges Kampsportforbund bør vurdere å innføre delvis målbasert styring i form av at de tillitsvalgte
sammen med NKFs administrasjon ved inngangen til hver sesong definerer sesongens målsetninger.
Resultatet skal i etterkant benyttes til evaluering og legges til grunn for planleggingen av neste
sesong samt videreutvikling av langtids- og virksomhetsplaner mv.
Like viktig som det er for NKF å definere hvilke tjenester forbundet skal tilby, er det også viktig å
definere hvilke tjenester forbundet ikke skal tilby. NKF kan ikke tilby tjenester som dekker alle ønsker
og behov, og NKF kan heller ikke løse alle problemer og utfordringer på alle nivåer. Vi må prioritere.
Prioriteringen skal skjer innenfor rammene av hva som er naturlig å løse i et nasjonalt forbund, og
hvor seksjonenes forskjellige behov ivaretas.
Forbundsstyret gis fullmakt til å gjøre de justeringer i langtidsbudsjettet og øvrige organisatoriske
endringer som er nødvendige for å gjennomføre «Kampsport 2.0».
Fellesmidler skal avsettes for å kunne gjennomføre tiltak som er nødvendige tiltak som følge av
«Kampsport 2.0» på seksjons- og gren-nivå
Seksjonene, grenkomiteene og særidrettene skal involveres tungt i den videre prosessen gjennom
arbeid i egne styrer, tverridrettslige arbeidsgrupper og ledermøter. Det er viktig at «Kampsport 2.0»
primært defineres av seksjonene og deres grenkomiteer og øvrige komiteer. Det er seksjonene som
best kjenner sin idrett og som best kan definere «kampsport 2.0» og egne behov; f.eks. behov for
egne ansatte.
Basert på foregående og sett i lys av ansettelse av ny generalsekretær, skal forbundsstyret innen
påske 2023 legge ut til høring forslag til lovendringer som følger av «Kampsport 2.0», med sikte på
ting-behandling på ekstraordinært forbundsting innen første helgen i juni 2023 skulle responsen på
høringen tilsi det.
Sammen med høringen skal forbundsstyret legge frem forslag til revisjon av NKFs
organisasjonsnormer, virksomhetsplan og øvrige styrende dokumenter som skal reflektere hvordan
forslag til lovendringer slår inn på den daglige driften.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundstinget bifaller skissen til «Kampsport 2.0».
Forbundsstyret får fullmakt til å fortsette prosessen iht. fremlagte skisse. Underliggende
organisasjonsledd skal ha avgjørende innflytelse i den videre utformingen av «Kampsport 2.0».
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Sak 4.3 Forslag fra Forbundsstyret, redegjørelse nytt
medlemssystem
Vedtak på Norges Kampsportforbund (NKF)s ting 7. juni 2021;
«Forbundsstyret bes legge frem en redegjørelse om prosessen knyttet til utviklingen av nytt
medlemssystem på neste Forbundsting i Kampsportforbundet. Redegjørelsen skal ta for seg
pengebruk, organisering av prosjektet, og avtaleinngåelse med både leverandører og
samarbeidspartnere (herunder NIF IT). Videre skal redegjørelsen gi oversikt over Generalsekretærens
og administrasjonens rolle og kontroll med prosjektet og hvilken løpende informasjon og opplysninger
som er gitt til Forbundsstyret gjennom hele perioden. På bakgrunnen av denne redegjørelsen kan
Forbundstinget i 2022, vedta hvorvidt det skal igangsettes en ekstern granskning. Forbundsstyret bes
også om å innhente et prisestimat på en slik granskning gjennomført i henhold til retningslinjer for
private granskninger.»
Denne redegjørelsen for prosessen knyttet til utviklingen av nytt medlemssystem tar for seg og gir
oppdragsgiver (forbundstinget) innsikt i de ulike forholdene i denne rekkefølgen;
-

Avtaleinngåelse med leverandør
Organisering av prosjektet og generalsekretærens/administrasjonens rolle
Avtaleinngåelse med samarbeidspartnere (NIF)
Pengebruk - overforbruk
Løpende info/opplysninger som er gitt forbundsstyret
Prisestimat på ev. granskning iht. retningslinjer for private granskninger

Forbundstinget 2022 tar stilling til og vurderer behovet for ev. granskning på basis av denne
redegjørelsen.

Hovedpunkter i «Retningslinjene for privat granskning», jf.
https://www.advokatforeningen.no/globalassets/1092/retningslinjer_for_private_granskninger.pdf;
-

Det tilligger oppdragsgiver (forbundstinget) å fastsette mandat/rammer for
granskningsutvalget og ha en realistisk tidsplan og avklart godtgjøring/timepris.
Granskningsutvalget må være uavhengig/upartisk og habilt og utnevnes på bakgrunn av faglig
kompetanse.
En granskningsrapport skal inneholde en beskrivelse av det saksforhold utvalget er bedt om å
utrede, samt utvalgets vurdering av dette saksforholdet i tråd med oppdragsgivers mandat.

Hovedelementer i kravspesifikasjonen ved anbudsrunden via Doffin;
Det nye medlemssystemet skal være moderne, brukervennlig, responsivt (passe ulike enheter), ha
elektronisk AvtaleGiro med reskontro, mulighet for adm. gebyr, SMS, integrasjon NIF ISD +
SportsAdmin (ved klubbopprettelse), sømløst kommunikasjonsopplegg/demokratimodul, ha GDPR
samsvarighet, og inneholde data for graderinger, stilarter, frivillige, givere/sponsorer, m.m.
Presentasjon fra AITC
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Avtaleinngåelse med leverandør
NKFs medlemssystem fra MySoft ble utviklet fra 2006 og tatt i bruk fom. 2008. NIF innførte krav om at
alle medlemssystemer skulle være integrert mot Idrettens Sentrale Database (ISD) i 2013 og NKF måtte
da ta stilling til dette. Det framstod som uhensiktsmessig å investere ytterligere i MySoft ved en
integrasjon mot ISD. På denne bakgrunn ble det utarbeidet en IKT utviklingsplan som ble vedtatt av
forbundsstyret i oktober 2016. Denne ble utarbeidet av administrasjonen ved tidl. organisasjonssjef,
organisasjonskonsulent og generalsekretær (GS) i samarbeid med administrasjonssjefen i Norges
Sykepleierforbund som var tilknyttet som mentor/rådgiver.
På bakgrunn av utviklingsplanen ble det utarbeidet en kravspesifikasjon basert på de funksjoner som
Mysoft har ivaretatt samt nye krav. Her ble det brukt en egen prosjektmedarbeider som samlet inn og
strukturerte dette og la det ut på anbudskonkurranse via Doffin. Prosjektstillingen ble besatt av
nyutdannet person uten erfaring fra arbeidslivet eller denne typer prosjekter. I etterkant ser man at
man oppgaven ble for stor, og at man i stedet burde hentet inn en person med relevant kompetanse
fra tilsvarende prosjekter. Ansettelsen var forhastet. Man burde benyttet ekstern kompetanse i
ansettelsesprosessen for å sikre at man fant rett person til stillingen. I tillegg til dette, var man uheldige
med høyt sykefravær for stillingen.
Løypemelding til styret ble bl.a. gitt i februar 2018;

Valg av plattform ble vurdert samt følgende leverandører; AlreadyOn, AITC, Block (Idrettens Online),
Columbus og Winorg. Alle leverandørene ble vurdert via en SWOT analyse. Det stod til slutt mellom
Columbus og AITC på en MS Azure plattform. Ingen i administrasjonen hadde slekt- eller
vennskapsbånd eller var inhabile på annen måte til noen av firmaene som ga anbud.
På forbundsstyremøtet 2. mai 2018 ble AITC valgt som leverandør, jf. vedtak 103. De var eneste
leverandør som kunne levere på samtlige krav, samt var mest framtidsrettet ved bl.a. støtte for kunstig
intelligens. Prismessig var de også konkurransedyktig. Utviklings- og tilpasningsavtale SSA-T 2018 ble
inngått med AITC 18. mai samme år.
Kravspesifikasjonen som lå til grunn for avtaleinngåelsen er beskrevet av ressurspersoner i
organisasjonen som veldig åpen og med behov for detaljspesifisering før utviklingsstart. Dette ble ikke
gjort.
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Organisering av, og utviklingsløpet i prosjektet, samt
generalsekretærens/administrasjonens rolle
Generalsekretær (GS) har hatt ansvaret for å få utarbeidet kravspesifikasjon, innhente og vurdere
leveranseavtaler, bestilling og avtaleinngåelse med leverandør samt godkjenning av framdriftsplaner
og allokering av økonomiske og menneskelige ressurser på NKFs side i prosjektet – innenfor vedtatte
planer og budsjett. Det ble straks etter avtale-inngåelse lagt opp en framdriftsplan med hyppige møter
mellom AITCs ressurser og NKFs dedikerte ressurser. For at AITC skulle holde sin framdriftsplan og
avholde sine ressurser i perioden, måtte NKF på sin side tilsvarende forplikte seg.
GS ledet NKFs bidrag i prosessen og avsatte de administrative ressursene. Her var økonomikonsulenten
helt sentral og den som kjente best til MySoft reskontro og AvtaleGiro delen som utgjorde et
hovedelement i løsningen, da i modernisert form med elektronisk AvtaleGiro.
Organisasjonskonsulenten (som hadde hatt permisjon når kravspesifikasjonen ble utarbeidet) og andre
medarbeidere ble trukket inn ifm. andre forhold i løsningen og kravspesifikasjonen ble fordelt mellom
disse, bl.a. mtp. akseptansetester.
Prosjektet hadde ikke kommet langt før underslagssaken i 2018 ble avdekket- Ekstraordinært
styremøte ble avholdt 27. september 2018 med påfølgende prosesser internt i NKF knyttet opp mot
saken. Administrasjonen ble hardt rammet av underslagssaken. Arbeidsoppgaver ble omfordelt og
«hopet seg opp», og administrasjonen kom bakpå. Ressurser fra både AITC, og NKF ble brukt for å følge
opp forretningen som fremdeles lå i Mysoft, og som krevde sine administrative rutiner både internt i
NKF og ute hos klubbene.
Samtidig opplevde man utfordringer med utviklingsmetoden til AITC som best kan oppsummeres som
en ren vannfallsmetode. AITC utviklet løsningen etter kravspesifikasjon fra utlysningen, uten
detaljspesifisering, fra start til slutt, uten fortløpende kommunikasjon med NKFs ressurser i prosjektet.
Etter at avtale med NIF ble inngått, jf. neste pkt., har det blitt etablert en styringsgruppe bestående
av leder for NIF Digital samt prosjektleder for IMS sammen med generalsekretær og
organisasjonskonsulent i NKF. I tillegg har organisasjonskonsulent deltatt i ukentlige møter med NIF
Digital i tillegg til kommunikasjonsressurs. Utover dette har også ressurspersoner fra flere
(pilot)klubber deltatt i prosjektet bl.a. som referansegruppe og i tekniske møter med NIF Digital.
Kompetansen i NKFs ressurser i disse forumene har vært varierende, men har uavhengig av dette hatt
en opplevelse av lite merkbar fremgang og lav fart på utbedringene som skulle gjøres.
Oversikt over løpende info/opplysninger som er gitt forbundsstyret følger senere i denne
redegjørelsen.

Avtaleinngåelse med NIF
I februar 2019 (sak 02) og april (sak 13) ble det rapportert forsinkelser med AITCs integrasjonsprosess
mot ISD. Forbundsstyret ble også orientert i september (sak 24) og desember (sak 03) bl.a. om dialog
med NIF som også valgte AITC i april 2019.
NKF fikk informasjon om at AITCs råd til NIF fra starten var å bygge sin arkitektur på NKFs nyetablerte
løsning, da dette ville spare tid for NIF og raskere bety én felles løsning for hele idretten. Dette ville
også kreve at NIF og NKF måtte bli enige om vilkårene. Dette var derfor NKFs inngang til å inngå i dialog
med NIF sommeren -19, i tillegg til at vi erfarte et økonomisk overforbruk på egen løsning (jf. info om
pengebruk) og var avhengig av samarbeid med NIF for å fullføre prosjektet. Det viste seg dessverre i
ettertid at grunnleggende funksjonalitet i NKFs løsning var så dårlig, at de nødvendige utbedringene
også på brukeropplevelse og grafiske elementer, ikke kunne prioriteres av NIF.
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Det ble tatt initiativ fra NIF (ved leder for NIF Digital) til et samordningsmøte som konsekvens av at
både NKF og NIF hadde samarbeidsavtale med AITC, men samtalene gikk tregt. Det tok lang tid før NKF
fikk avklart om NIF ville bygge sin løsning på NKFs eller ønsket å integrere den i en egen NIF løsning.
Først i oktober tok NIF en beslutning. Deretter fikk NKF tilbud fra NIF om et samarbeid og tiden fram
til over nyttår ble brukt til forhandlinger. Egen utvikling ift. NKFs medlemssystem stod mye på stedet
hvil denne høsten, med lite å melde til klubbene. Det ble inkludert i avtalen at NIF Digital og AITC ville
stå ansvarlig for å levere på delene av opprinnelig kravspesifikasjon som ikke var ferdigstilt, men med
aksept om at dette kunne utsettes til annen kritisk funksjonalitet var utviklet og/eller forbedret.
I februar 2020 ble det avgitt en ekstra rapport til forbundsstyret med opplisting av alle relevante vedtak
i saken, kostnadsoversikt, dialogprosessen med NIF, fordeler og ulemper med IMS og annen relevant
informasjon, samt at leder for NIF Digital fikk presentert innhold til en mulig samarbeidsavtale mellom
NIF og NKF for forbundsstyret;
Det ble ytterligere forhandlet om innholdet etter styremøtet før avtale ble endelig godkjent
(styremøtet 10, vedtak 17) og inngått med virkning fra april 2020.
Avtalen går i all hovedsak ut på at NKFs medlemssystem løftes over på plattformen for Idrettens
Medlemssystem (IMS) og alle drifts-, vedlikeholds- og forvaltningskostnader overtas av NIF fom.
avtaleinngåelsen, inkl. opplæring og support. Dette ble ansett som eneste løsning for NKF for å redde
prosjektet som nå ikke kunne fullføres til avtalt tid eller kostnad, basert på overforbruk hos NKF og
kapasitetsproblemer hos AITC.
AITC fikk, uventet for NKF, NIF som kunde en stund etter NKF, og har i en periode vært leverandør av
medlemssystem til begge organisasjonene. Dette var også en faktor som trakk i retning av å etablere
en samarbeidsavtale med NIF for å samkjøre vårt felles kundeforhold til AITC da prosjektet var avsporet
og man trengte hjelp.

Pengebruk - overforbruk
Som det framgår av regnskapene til forbundstingets del 1 er kr. 3,6 mill. belastet i 2018 og 4,25 mill. i
2019 inkl. mva. I regnskapet til forbundstingets del 2 for 2020 er det også knyttet driftskostnader på
kr. 240.278,- som dermed gir en totalsum på kr. 8 mill.
Tilbudet/avtalen fra leverandør (Albatross IT Consultants – AITC), og det godkjente budsjettet fra
forbundsstyret var på kr. 5 mill. inkl. estimat for utviklingskostnader for reskontro/AvtaleGiro
løsningen via samarbeidspartner Byx. Tidslinjen for prosjektet tok høyde for ferdig utrullet løsning til
alle klubber innen 31.12.2019. Dette estimatet holdt imidlertid ikke, spesielt når alt ble forsinket først
som følge av underslaget og tapt kompetanse. Deretter videre i prosjektet ved akseptansetester som
ikke kunne godkjennes, for en løsning som var for dårlig, og et stort behov for utbedringer man ikke
hadde satt av noe tid til.
Merkostnader påløp som en direkte
konsekvens av at NKF ikke klarte å følge
opp sin del av prosjektplanen som ble
avtalt ved avtaleinngåelse. Ved tap av
medarbeider ifm. underslaget ble NKF satt
tilbake i form av tapt nøkkelkompetanse
som var kritisk ift. reskontro/AvtaleGiro
delen av prosjektet. Dette forsinket og
fordyret innsatsen hos både AITC og Byx og
forpliktet NKF. Det påløp mange
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konsulenttimer i samarbeid med ny ressurs i administrasjonen, som også skulle inn i ny
regnskapsløsning.
I tillegg ble det i NIF foretatt en overgang til nytt Visma regnskapssystem for særforbundene fom.
januar 2019 som ikke gikk smertefritt, men førte til mangelfull og forsinket regnskapsrapportering.
Dette resulterte i manglende kontroll på økonomistyring generelt for NKF og spesielt for prosjektet.
Her burde det vært bestilt fortløpende rapporter fra leverandørsiden, så man hadde kontinuerlig
tilnærmet kontroll på prosjektets økonomi fra ekstern kilde. Det ble utarbeidet og avgitt en særlig
rapport rundt forholdet til forbundsstyret og kontrollutvalget. Denne ble utsendt pr. e-post 27. juni
2019 og tatt med i påfølgende styremøte. Spesifikasjon av merkostnader;

AITC ekstra merkostnader

781 250

AITC utviklingssprint 6 (nødvendige endringer utover
kravspes.)

147 500

Byx ekstra merkostnader AvtaleGiro/reskontro løsning

1 820 326

Byx kreditnota for manglende varsling av overskridelser

-433 188

AITC sky samt konfig. fra MySoft

399 810

MS Azure (drift pilotklubber)

86 223
2 801 921

Etter at samarbeidsavtalen med NIF ble inngått fra april 2020 har kostnadene med det nye
medlemssystemet, både utvikling, drift og support, blitt videreført/overtatt av NIF. Dette med
bakgrunn i erkjennelsen av at AITC har benyttet NKFs løsning som basis for NIFs IMS.
Administrasjonen har ikke bedt om, og det er ikke gjort styrevedtak på økt budsjettramme for
prosjektet, til 8 millioner eller mer ved overforbruket på 3 millioner.

Løpende info/opplysninger som er gitt forbundsstyret
Administrasjonen har rapportert både skriftlig og muntlig til forbundsstyret;

21.-22. okt. 2016;

IKT strategi vedtatt

Vedtak 18

21.-22. april 2017;

Status ift. planarbeidet inkl. IKT/medlemssystem

Vedtak 49

23. febr. 2018;

Status for kravspesifikasjon og anbud via Doffin

Vedtak 91

6.-7. april 2018;
2. mai 2018;

Isolerte to leverandører som mest interessante
Valgt AITC som leverandør

Vedtak 97
Vedtak 103

27. sept. 2018;

Øk. utroskap regnskapsfører

22.-23 febr. 2019;

Info om forsinkelse (integrasjon ISD) tatt til etterretning

Vedtak 28

11. april 2019;

Samkjøring med NIF etter skjema, tatt til etterretning

Vedtak 34

15. juni 2019;

Publiseringsplan for innføring av medlemssystemet

Vedtak 39

6. sept. 2019;

Redegjørelse for framdriften, tatt til etterretning

Vedtak 44
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7.-8. des. 2019;

Status for medlemssystemet tatt til etterretning

Vedtak 15

21.-22. febr. 2020;

Ekstra grundig rapport og dialog med leder for NIF Digital Vedtak 56

26. mars 2020;

(Teams delmøter i mars og april) Avtale med NIF ble godkjent Vedtak 17

17. april 2020;

Overgang/migrering av medlemmer til IMS fra AITC og MySoft Vedtak 64

Juni 2020 (Teams);

Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 79

7.-8. sept. 2020;

Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 85

Okt. 2020 (Teams);

Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 92

Jan. 2021;

Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 06

25. febr. 2021;

Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 14

April 2021 (Teams); Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 26

18. mai 2021;

Statusrapport medlemssystem, tatt til etterretning

Vedtak 35

26.-27. juni 2021;

Styreseminar; presentasjon av medlemssystem

Vannfallsmetoden AITC brukte i utviklingen ga forbundsstyret og administrasjonen en felles opplevelse
om at alt gikk bra fra mai 2018 til sommeren 2019. Da startet utrulling til piloter på NKFs egen løsning
etter at man endelig hadde fått se et produkt fra AITC. Produktet hadde da mangler man ikke var
fornøyd med, men var nødt til å få ut pga tidspress etter prosjektrammen. Forbundsstyret ble ikke
orientert om forholdene før arbeidet ble iverksatt, og utrullingen møtte massiv kritikk der nært alle
pilotklubber trakk seg fra prosjektet. I denne avgjørelsen og flere kommende, hvilte administrasjonen
seg i stor grad på råd fra AITC som leverandør, med alle svakheter det innebærer.

Prisestimat på granskning iht. retningslinjer for private granskninger
Siden det er vanskelig å vite hvor omfattende en granskning vil bli, er det vanlig å beregne arbeidet ut
ifra en timepris og medgått tid. Når det er sagt, finnes noen erfaringsbaserte tall i henhold til hvor
mange timer man antar går med.
Pådraget vil ofte være avhengig av hvor mange intervjuer som er nødvendige. Det skrives alltid
referater fra intervjuer og da stiller gransker alltid med to personer. Dette for å sikre at man har forstått
faktum riktig og for å ansvarliggjøre vedkommende. I tillegg vil dokumentasjonsomfanget og hvor mye
som må gjennomgås påvirke kostnadselementet.
Basert på tidligere erfaringer fra granskninger har NKF fått oppgitt at det vil pådras til sammen ca. 130150 t. Dette baseres på følgende arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•

Innledende arbeid, innsamling av dokumentasjon: ca 10 t
Innledende kartleggingsmøte (ikke intervjuer) med generalsekretær (evt. flere). for å få
oversikt over saksforholdet: ca 6 t
Intervjuer inkl. innkalling, møte og referat, - sentrale aktører - antatt minst 6 stk. a 2 personer
à 3-4 t: 40 t
Dokumentanalyser: ca. 12t
Rapportutkast: ca. 40 t
Kontradiksjonsprosesser og ferdigstillelse: 10 t
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•

«Plunder og heft»: ca 10 t +/-

Et prisestimat vil da være ca. kr. 325 000 - 375 000 (eks. mva). Da er det tatt utgangspunkt i en snitt
timepris på kr. 2.500 eks. mva. Dette kan ikke ses på som en fastpris, da dette kun er et anslag. Men
granskningsfirmaer har rutiner for å holde oppdragsgiver løpende orientert om kostnadsutviklingen.
Skulle granskingen bli mer oppfattende, vil videre fremdrift bli avtalt.
Innkommet estimat fra kontaktet ressursperson er på ca. kr. 450 000 (eks. mva.), og man legger derfor
til grunn en ramme for estimat fra kr. 350 000 - 500 000 for granskningen.
I tillegg til overstående kommer kostnaden i form av interntid i NKF både hva gjelder fast ansatte og
frivillighetsapparatet. Dette vil i første rekke være tid som går tapt i gransking fremfor å bygge NKF.
For å redusere kostnader, kan man gjennomføre en forenklet forundersøkelse. I forundersøkelsen
gjennomføres det kartleggingssamtaler og en forenklet dokumentasjonsgjennomgang for å avklare om
det er behov for en full granskning. Da vil det ikke lages intervjureferater og det vil avleveres en
forenklet rapport. Det er vanskelig å ha noen mening om dette vil være tilstrekkelig i forhold til hva
som er den reelle årsaken til at det kan være behov for en gjennomgang. En forundersøkelse vil som
regel ta ca. 40t.
Kilde; Adv. Anne Helsingeng i Bull & Co Advokatfirma AS

Oppsummering og læringspunkter
Redegjørelsen ble sendt som utkast til en rekke ressurspersoner som har vært involvert fra klubb
og/eller stilart gjennom kampsportforbundet. Redegjørelsen og svarene fra ressurspersoner er også
sendt NIF og AITC. AITC har ikke kommet med noe svar på selve redegjørelsen eller spørsmålene som
er stilt av NKFs ressurspersoner. Denne redegjørelsen har på bakgrunn av mottatte svar blitt utvidet
og forsterket for å reflektere synspunktene som har kommet frem.
Orienteringene forbundsstyret mottok underveis var at alt gikk bra og stort sett etter planen. Det ble
svart bekreftende på spørsmål om eksterne fagfolk ble benyttet. Sommeren 2019 ble imidlertid
forbundsstyremedlemmer kontaktet direkte av pilotklubbene og andre involverte i prosjektet, med
beskjed om det motsatte. På bakgrunn av dette etterspurte presidentskapet mer informasjon, men til
tross for dette var det lite info å få fra prosjektansvarlig. Styret kom med gjentatte forespørsler utover
høsten 2019, uten å oppleve å få tilstrekkelige svar. Det ble informert om forhandlinger med Albatross
og NIF uten detaljer, og det ble vist til taushetsbelagt informasjon som ikke kunne deles med styret. Til
slutt krevde forbundsstyret en skriftlig redegjørelse. Dette ble protokollert. Etter dette fikk styret i
januar 2020 fremlagt en grundig rapport. Nå var det i realiteten kun den endelige avtalen med NIF som
gjensto. Den innebar at man fikk noen ressurser til å kjøre utrulling og ferdigstille utvikling på laveste
krav, og med det kunne man «redde» i land noe som lignet en løsning, dog uten autonomi eller
eierskap til løsningen. De budsjetterte midlene til prosjektet var brukt opp, og det ikke-styregodkjente
overforbruket var et faktum.
Man kan i ettertid av prosjektet med nytt medlemssystem se at det har vært utfordringer med
manglende intern kompetanse. Om dette burde vært dekket opp for av leverandør, identifisert og
opplyst om, eller innsett i egen organisasjon, blir vanskelig å svare ensbetydende på. NKF mener at
leverandør burde vært sitt ansvar bevisst, men kommer til at NKF må ta sin del av skylden for at ikke
utfordringene med prosjektet ble håndtert på et tidligere tidspunkt. Over tid har forbundsstyret stilt
flere kritiske spørsmål, og både pilotklubber og andre engasjerte i NKF tilbød sin erfaring og
kompetanse inn til prosjektet. NKF burde nyttiggjort seg av alle gode krefter som tilbød sin hjelp. I

59

Seksjonsmøter og forbundsting 2022
stedet valgte NKFs prosjekteier å lene seg på faglig input og strategiske råd for egne interesser fra
hovedleverandøren i prosjektet, noe som opplagt har sine svakheter.
Oppsummert fra innspill på redegjørelsen er det enighet om at AITC var beste kandidat av de som
leverte tilbud, og at avtalen i utgangspunktet var god. Leverandøren må kritiseres for å ha
undervurdert kompleksiteten i oppdraget, og for å ha valgt en tilnærmet ren vannfallsmetode for
utvikling, med en manglende detaljspesifisering av behovene i løsningen. Altså uten noen form for
brukermedvirkning før sjekk av funksjonalitet på tilnærmet ferdig produkt. Da NIF valgte samme
leverandør i dette brytningspunktet, hadde prosjektet verken økonomiske eller menneskelige
ressurser til å utbedre problemene, eller ressurser til å ferdigstille arbeidet etter tidsplanen.
Brukerforumet som ble opprettet av NIF etter at første utrulling av løsningen mislyktes, da også med
andre idretter involvert, burde vært opprettet med egne ressurser da NKF startet prosjektet. Dersom
dette hadde skjedd allerede før kravspesifikasjon og utlysing, ville prosjektet ha kunnet nyte godt av
en tydeligere bestilling på bakgrunn av kompetente innspill fra brukermiljøene i NKF.
Brukermedvirkning fra første dag ville gitt rom for kvalitetssikring fra organisasjonens operative kjerne
på klubbnivå gjennom hele prosessen.
NKF burde i mye større grad involvert intern kompetanse i egne styrer, medlemsklubber og søkt i
medlemsmassen etter prosjektmedarbeidere med relevant kompetanse når det gjelder
medlemssystemer, kravstilling i IT-prosjekter og innkjøp / forhandlinger med eksterne leverandører,
fremfor å stole på egne administrative ressurser.
Forbundsstyret er av den oppfatning at det vil være vanskelig å ta juridiske steg mot eksterne parter.
Ansvarlige interne ressurser har avsluttet sine arbeidsforhold hos NKF, og det har vært store
utskiftninger i forbundsstyret siden prosjektet startet. Forbundsstyret mener at resultatet av en ny
granskning ikke vil frembringe vesentlig ny informasjon utover det som allerede er avdekket. Følgelig
vil en ekstern granskning sannsynligvis ikke føre til annet enn en kostbar innsikt i et mislykket prosjekt
som allerede har overbelastet organisasjonen. Forbundsstyret kan heller ikke se at en ekstra gransking
vil muliggjøre en meningsfull oppfølging internt eller eksternt utover konklusjonene i denne
redegjørelsen. Forbundsstyret er også i sterk tvil om en gransking vil gi NKF en meningsfull mulighet til
å få erstattet sine økonomiske tap. En gransking vil naturligvis heller ikke endre utfallet av prosjektet.
I sum er mener forbundsstyret at nytteverdien av en ekstra gransking må ansees som liten.
Lærdommen er at NKF i sine prosjekter - uansett type - må legge åpne prosesser til grunn, og i mye
større grad enn tidligere være villige til å trekke på kompetanse fra hele organisasjonen; ikke bare
utvalgte deler av den, eller kanskje utelukkende administrative krefter. Ansettelsesrutiner må i større
grad profesjonaliseres.
På denne bakgrunn, anbefaler forbundsstyret ingen ytterligere granskning av prosjektet.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundstinget tar redegjørelsen til etterretning, og gjør ingen ytterligere granskning av prosjektet.
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Sak 4.4 Forslag fra Fenris Kampsportklubb

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget fra Fenris Kampsportklubb vedtas ikke.
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Begrunnelse
Forbundsstyret forstår intensjonen i vedtaket, men ser også en risiko for at dette åpner for
underrapportering av medlemmer ved å kun rapportere konkurransemedlemmer eller lignende som
aktive medlemmer. Styret ønsker også å presisere at ingen personlige medlemmer er medlemmer i
NKF, men at det beregnes kontingent basert på antall medlemmer i klubben. Medlemmer som ikke
trener aktivt, men betaler sin pålagte kontingent til klubben bør derfor også inngå som en del av
grunnlaget til forbundet.
Forsikringene som tas opp som en del av dette er et godt poeng, men det er utredet med NIF Digital
som gir grunnlaget for tallene til fakturering. Basert på antall støttemedlemmer registrert per i dag,
vil klubbene spare sammenlagt for hele forbundet omtrent 10.000 per år på denne ordningen.
Utviklingskostnaden på omlegging av fakturagrunnlaget kan etter grovt estimat fra NIF komme på
oppmot 150.000. Forbundsstyret ser det derfor ikke hensiktsmessig å gjøre denne investeringen i
forkant av Kampsport 2.0 og en mulig omlegging av forsikringsordningen som da uansett kan skje.

Sak 4.5 Forslag fra Ikita Karateklubb
Forslag om gransking
Forslag til vedtak:
Forbundstinget vedtar at kontrollutvalget (KU) utarbeider et mandat for et eksternt
granskningsutvalg som bygger på begrunnelsen under. KU skal representere NKF som
oppdragsgiver overfor utvalget slik at utvalget rapporterer til KU. Utvalget rekvireres fra
profesjonell aktør med kompetanse på området. Granskingen skal foretas av uavhengige
personer og være preget av forsvarlighet, varsomhet og rettssikkerhet. Granskingen
gjennomføres som et prosjekt og avsluttes med en granskingsrapport til oppdragsgiver etter
mønster fra rapporten fra «hopp-saken» i Skiforbundet. Granskingen må ha som ambisjon at
resultatet skal bli verdifullt for oppdragsgiver. Verdien kan ligge i opprydding, endring,
forenkling, fornyelse og andre forslag til tiltak for framtiden. Gransking prosessen finansieres
av egenkapital eller innenfor ordinært budsjett hvis mulig. KU skal holde
forbundsstyret/generalsekretæren løpende orientert om pengebruken.

Begrunnelse for forslaget:
Det er lovbestemt hvilke internasjonale særforbund Norges Kampsportforbund (NKF) skal
være medlem av, herunder det IOC anerkjente World Karate Federation (WKF).
NKF har kommet i en alvorlig situasjon etter at WKF midlertidig har suspendert NKF, jf.
https://kampsport.no/forbund/norges-kampsportforbund-suspendert-fra-world- karatefederation/. Det er kjent at NKF har anket WKFs avgjørelse uten å føre frem. NKF har også en
uttalerett på WKFs kongress i november og en siste mulighet til å legge sin sak frem for CAS,
som er en omfattende og kostbar prosess uten garantier, og som i så fall bør behandles av et
forbundsting.
Ved ev. eksklusjon og dermed permanent tap av medlemskap i WKF gir dette en rekke
konsekvenser for NKF med sine karateklubber;
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•
•
•
•
•

Muligheten til å delta internasjonalt i WKF sammenheng bortfaller for klubbene
Utøvere med internasjonale ambisjoner mister muligheter til å satse
Trenere, sportslig apparat og semiprofesjonelle utøvere får innskrenket sine
sportslige karrierer, landslagsopplegg, arbeidsplasser og stipender fra Olympiatoppen
Ved tap av internasjonalt medlemskap mister NKF også internasjonalt grentilskudd
på nær 1 million kroner pr. år. samt evt. markedsinntekter
Ovennevnte kan også slå ut negativt i omdømme og rekruttering for karate i
kampsportforbundet generelt. NKF kan få et forklaringsproblem ift. hvordan
forbundet kan utgjøre høyeste faglige myndighet for karate dersom det nye eksterne
norske karate forbundet får permanent medlemskap i WKF
Hvordan har NKF kommet i denne situasjonen? Hva er rot-årsaken til at
forbundsstyret ikke har klart å avverge situasjonen og innrette forbundets drift og
virksomhet i overensstemmelse med WKFs krav?
Har forbundsstyret handlet i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, gitt
sanne opplysninger og forklaringer, opptrådt slik at det ikke kan skade idrettsarbeidet
eller idrettens anseelse, eller har hele eller deler av styret eksponert seg for
sanksjoner eller straff utifra NIFs lov?
Hvorfor ble reorganiseringsprosessen annullert, jf. vedtak 14, herunder vedtakene
om innhenting av uttalelser fra internasjonale særforbund? Kunne ovennevnte
situasjon vært unngått dersom prosessene her hadde blitt fullført?
Forbundsstyret har ansvar i og for denne situasjonen, og for å etterleve NIFs visjon
«Idrettsglede for alle» og NKFs verdier om «Trygghet, samhold og respekt». Har
forbundsstyret ivaretatt sitt ansvar når konsekvensen er at karate ungdom mister
muligheter gjennom NKF og NIF til å oppleve idrettsglede og samhold innen karate
sporten slik den er definert av WKF? Kunne forbundsstyret forhindret situasjonen
som har oppstått? Risikerer NKF å komme opp i flere tilsvarende situasjoner knyttet
til øvrige internasjonale særforbund som NKF lovbestemt står tilsluttet?
Vi mener ovennevnte spørsmål og kommentarer gir grunnlag for at forbundstinget
begjærer en gransking for å klarlegge faktum, avklare hendelsesforløpet gjennom
faktaundersøkelser, avdekke ev. svikt i beslutningsprosesser og/eller brudd på lover
og regler, evaluere det som har skjedd og anbefale tiltak for å hindre uønskede
hendelser i fremtiden. NKF bør være en åpen, gjennomsiktig, lærende og utviklende
organisasjon, og av hensyn til medlemsmassen, tillitsvalgte og omverden er NKF som
demokratisk organisasjon best tjent med en slik granskning fremfor å gi grobunn for
spekulasjoner og ukultur. Slik gransking bør ønskes velkommen også av
forbundsstyret, om de ikke har noe å skjule
Bergen 12. mai 2022
Irene Flønes
[signatur]
Bergen Ikita Karateklubb
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Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget fra Ikita Karateklubb vedtas ikke på nåværende tidspunkt, men tas opp til ny vurdering når
prosessen vedrørende medlemsforholdet til WKF er ferdigstilt.

Begrunnelse
Forbundsstyret mener det vil være prematurt å igangsette en granskning før prosessen er avklart,
om granskningen skal gi et resultat som skal bli verdifullt for oppdragsgiver. Hvis verdien skal

ligge i opprydding, endring, forenkling, fornyelse og andre forslag til tiltak for framtiden, bør
også prosessen være ferdigstilt så man oppnår maksimalt utbytte av granskningen.
Resultatet av situasjonen når den er ferdigstilt, kan også få påvirkning på vurderingen av
behovet for granskning, eller evt. annen type prosess for organisasjonen.

Sak 4.6 Forslag om lovendring fra seksjonsstyret for
Taekwondo WT
Utarbeidet av: Seksjonsstyret WT
Oversendt: 07.05.2022

Lovendring - personlig vara
Forbundsstyret er Norges Kampsportforbunds øverste myndighet mellom hvert forbundsting, og er
satt sammen av et arbeidsutvalg bestående av president pluss to visepresidenter, samt 7
styremedlemmer og 2 faste varamedlemmer. Av de 7 styremedlemmene er det én
ungdomsrepresentant, én direkte valgt forbundsrepresentant, og 5 fra de ulike seksjonene.
I og med at de to varamedlemmene er faste, er det de som rykker opp med stemmerett dersom en
av de ordinære styremedlemmene skulle være forhindret fra å møte. Styremedlemmer kan sende en
representant for å delta på møtet, men denne personen har kun observasjonsrett.
I Norges Kampsportforbunds lover heter det at «Norges Kampsportforbunds (NKF) formål er å
fremme forbundets kampsporter i Norge, jf. § 2 (4), og representere idrettene internasjonalt.»
(paragraf 1, formålsparagrafen), og i paragraf 2 «Organisasjon» fremkommer det klart at det er
seksjonene og særidrettene som utgjør Norges Kampsportforbund. Slik WT-seksjonen ser det,
innebærer det at seksjonenes stemmer skal være klare og tydelige i forbundsstyret, og når den valgte
seksjonsrepresentanten ikke kan stille, så skal en annen representant fra seksjonen tre inn i dennes
plass. Med dagens ordning og faste varamedlemmer risikerer man at én seksjons perspektiv
forsvinner fra diskusjonen, slik at eventuelle beslutninger tas på ufullstendig grunnlag.
Seksjonen fremmer forslag om endring, slik at de fem som representerer sine seksjoner skal kunne
sende nestleder i seksjonen i sitt fravær.

Lovendring - internasjonal representasjon
Slik definert av NKFs lover §2, er NKF «en sammenslutning av alle klubber som organiserer
forbundets kampsporter og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).» Denne sammenslutningen er p.t. organisert med 5 seksjoner, hvor
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seksjonene ikke selv er juridiske enheter, men en del av forbundets sentralorganisasjon og dermed
underlagt forbundsstyrets beslutninger. I NKFs organisasjonsnormer, vedlegg 2, finnes et standard
mandat for seksjonsstyrene, hvor seksjonene pålegges å «ivareta alle idrettslige aktiviteter som hører
under seksjonens område». Herunder favner blant annet internasjonal representasjon.
Under dagens organisering, er det kun leder for den juridiske enheten NKF som kan benytte tittelen
«President». President er imidlertid den etablerte tittelen for ulike lands ledere av taekwondo, og
seksjonen opplever at «Head of WT Taekwondo section» ikke tas på alvor.
WT-seksjonen foreslår derfor at seksjonenes ledere og nestledere skal omtales som hhv. president og
visepresident for sine respektive særidretter, dog kun da slik anvist i Vedlegg 2 av
organisasjonsnormene mens man «ivaretar det idrettsfaglige arbeidet innen seksjonens idrett».
Videre at NKF skal utarbeide et organisasjonskart og en presentasjon på forbundets offisielle sider
som tydelig beskriver forbundets organisering med et overordnet forbundsstyre med et
presidentskap som jobber sammen med underordnede styrer.

Forslag til vedtak
Gammel tekst

Ny tekst

§ 2 ORGANISASJON

§ 2 ORGANISASJON

Nytt punkt 6:

6) Seksjonens ledere og nestledere skal i
offisielle sammenhenger internasjonalt omtales
som president og visepresident for sine
særidretter, dog underordnet
forbundspresidenten og forbundets
visepresidenter.
§14. Foreta følgende valg:

§14. Foreta følgende valg:

a) Forbundsstyret:

a) Forbundsstyret:

1. President og to visepresidenter
2. To styremedlemmer hvorav en
ungdomsrepresentant
3. En representant fra hver seksjon
4. To varamedlemmer

5. President og to visepresidenter
6. To styremedlemmer hvorav en
ungdomsrepresentant
7. To varamedlemmer som er varaer for
presidentskapet over overnevnte
styremedlemmer.
b) Godkjenne seksjonenes valg av
seksjonsstyrer. Seksjonslederne er
medlemmer av forbundsstyret.
Seksjonenes nestledere trer inn som
fullverdige medlemmer av i
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forbundsstyret når seksjonsleder
melder forfall.
Gamle bokstaver b til d blir nye
bokstaver c til e.
§ 15 KONTROLLUTVALG, VALGKOMITÉ OG
ØVRIGE TINGVALGTE ORGANER

§ 15 KONTROLLUTVALG, VALGKOMITÉ OG
ØVRIGE TINGVALGTE ORGANER

5. Seksjonsmøtene skal:

5. Seksjonsmøtene skal:

1. Innstille følgende verv til
seksjonsstyrene:
o Leder og nestleder
o Tre styremedlemmer og to
varamedlemmer
o Innstilling av representant til
forbundsstyret
o Valgkomité med leder, to
medlemmer og ett varamedlem

1. Innstille følgende verv til
seksjonsstyrene:
o Leder og nestleder
o Tre styremedlemmer og to
varamedlemmer
o Valgkomité med leder, to
medlemmer og ett varamedlem

Seksjonens leder skal være seksjonens
representant i forbundsstyret, og seksjonens
nestleder er leders vara i forbundsstyret ved
dennes fravær.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget fra WT-seksjonen vedtas ikke.

Begrunnelse
Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget fra WT-seksjonen. Det oppleves som for liten tid til å
kvalitetssikre forslaget før forbundstinget. Styret har allerede vedtatt i vedtak 51 å oversende til neste
forbundsstyre, en endring av organisasjonsnormene for å ivareta forslaget om bruk av tittelen
«President» for seksjonsleder under internasjonal representasjon. Administrasjonen har oversendt
lovforslaget til utredning hos idrettsforbundets juridiske avdeling etter samme vedtak, men ikke fått
avklart saken i tide. Juridisk avdeling er spurt om støtte til en detaljert utredning av forslaget i sin
helhet for forslag om lovendring til forbundstinget 2024.
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6. Langtidsbudsjett
I langtidsbudsjettet er det tatt høyde for mindre i internasjonalt grentilskudd på grunn av at NKF ser
ut til å miste medlemskapet i WKF. Dette utgjør kr 989.887,-. Det er foreløpig usikkert, og avklart om
det vil kompenseres med nasjonalt grentilskudd.
Dette betyr også at toppidretten vil få mindre inntekter. Det vil bli mindre inntekter på grunn av Ungt
engasjement. Krafttak for idretten som var en inntekt i 2022 var en engangsutbetaling. Dette utgjør
kr. 1.630.000,Det er regnet med en liten nedgang i medlemsinntektene på grunn av ettervirkning av pandemi, men
att dette vil øke igjen i 2024. På grunn av at NKF ser ut til å miste medlemskapet i WKF og at
fulltidslaget i karate da blir nedlagt er det forventet noe lavere toppidrettskostander.

Budsjett NKF samlet
Budsjett
2022

Budsjett
2021

Budsjett
2022

INNTEKTER
Salgsinntekter
Tilskudd
Andre inntekter

(335 000)
(18 277 554)
(4 225 000)

-50 000
-17 500 000
-4 125 000

-50 000
-18 000 000
-4 300 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-22 837 554

-21 675 000

-22 350 000

KOSTNADER
Lønnskostnader
Andre kostnader
Reisekostnader
Reklame/annonser
Kontingenter/gaver
Tilskudd
Forsikring m.m.

11 286 209
6 306 069
3 816 300
50 000
275 000
750 000
1 419 222

11 600 000
5 300 000
3 200 000
50 000
275 000
750 000
1 400 000

11 950 000
5 400 000
3 300 000
50 000
275 000
750 000
1 420 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

23 902 800

22 575 000

23 145 000

Finansposter

-80 000

-80 000

-80 000

RESULTAT

985 246

820 000

715 000
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8. Valg
Sak 8.1 Forbundsstyre
Valgkomiteens innstilling
President
1. visepresident
2. visepresident

Øyvind Andreassen
Line Gulbrandsen
Tore Bigseth

Bergen Karateklubb
Værnes NTN taekwon-do klubb
Ålesund Ju Jitsu Klubb

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Mina Stubban Berg
Erling Svanberg Mytting
Jannikke Berger
Maria Erenskjold
Per Christian Garnæs
Geir Olav Jensen

Trondheim NTN Taekwon-do Klubb
Oslo Taekwondo klubb
Bergen karate og kampsport klubb
Oslo Taekwondo klubb
Asker NTN taekwondo klubb
Malvik ju jitsu klubb

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Håkon Erikson
Siv Jorunn Fossum
Geir Havreberg

OSI kendo
Trondheim NTN taekwon-do klubb
Etne karate klubb

Seksjonsrepr. karate
Seksjonsrepr.taekwondo
Seksjonsrepr. ITF
Seksjonsrepr. jujutsu
Seksjonsrepr. fleridrett

Sak 8.2 Kontrollutvalg
Valgkomiteens innstilling (gjenvalg);
Medlem

Fiona Maclean Eide Fana NTN taekwon-do klubb

Medlem

Øivind Mjelde

Stavanger ju jitsu klubb

Varamedlem

Kjell Vidar Hantho

Strand karate klubb

Sak 8.3 Representanter til ting/møter i overordnete
organisasjoner
Valgkomiteens innstilling;
Valgkomiteen foreslår at forbundsstyret får fullmakt til selv å oppnevne representanter til
ting og møter.

Sak 8.4 Valgkomité
Forbundsstyrets innstilling;
Valgkomiteen skal bestå av leder og minst 2 medlemmer samt 1
varamedlem. Forbundsstyret foreslår også denne gang at seksjonenes valgkomiteledere
utgjør valgkomiteen for forbundstinget slik at valgkomitearbeidet totalt sett kan
samordnes. Forslag på valgkomiteens leder avklares etter at innstilling er foretatt på
seksjonsmøtene. Forslaget gjelder så langt dette er praktisk gjennomførbart i.h.t. NIFs
kjønnskvoteringsbestemmelser. Dersom det ikke er 2 av hvert kjønn blant seksjonenes
valgkomiteledere vil andre i seksjonens valgkomité bli foreslått.
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Oversikt tillitsvalgte, ansatte,
æresmedlemmer og innehavere
hederstegn
Forbundsstyret
President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem

Tore Bigseth
Line Gulbrandsen
Øyvind Andreassen
Anita Norheim
Erling Svanberg Mytting

Ålesund Ju Jitsu Klubb
Værnes NTN taekwon-Do klubb
Bergen Karateklubb
Fana NTN Taekwon-Do Klubb
Oslo taekwondo klubb

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jannikke Berger
Øyvind Kveine Haugen
Per Christian Garnæs
Geir Olav Jensen
Håkon Erikson
Gunnar Nordahl

Bergen karate og kampsport klubb
OSI Kampsport
Asker NTN taekwondo klubb
Malvik ju jitsu klubb
OSI kendo
Norsk medlem av WKF/EKF

Varamedlem
Varamedlem

Siv Jorunn Fossum
Geir Havreberg

Trondheim NTN taekwon-do klubb
Etne karate klubb

Leder

Rolf Magne Larsen

Stavanger ju jitsu klubb

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Inger Wold
John Olav Rasmussen Moe
Vegard Iversen
Svanhild Sunde

Aikikan Oslo
Kiap taekwondo klubb
Bergen NTN taekwon-do klubb
Trondheim karate klubb

Valgkomité

Kontrollkomité
Medlem

Fiona M. Eide

Fana NTN taekwon-do klubb

Medlem

Øyvind Mjelde

Stavanger ju jitsu klubb

Varamedlem

Kjell Vidar Hantho

Strand karate klubb

Seksjonsstyret karate
Leder

Arild Kolstad

Lura karate klubb

Nestleder

Nils Peter Just

Skedsmo karate klubb

Styremedlem

Line Svendsen

Gandsfjord karate klubb

Styremedlem

Torbjørn Amundsen

Lørenskog karate klubb

Styremedlem

Tove Chatrine Børmark

Sarpsborg karate klubb

Varamedlem

Solveig Hansen Tellefsen
Hans Runar HeggelundMorken

Vågsbygd karate klubb

Varamedlem

Fjell karateklubb
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Valgkomité
Leder

Svanhild Sunde

Trondheim karate klubb

Medlem

Finn Hansen

Fjell karate klubb

Medlem

Bo Vidar Larsen

Bergen karate klubb

Varamedlem

Nils Ove Henning Dybsland

Bergen karate klubb

Seksjonsstyret taekwondo
Leder

Øyvind Kveine Haugen

OSI Kampsport

Nestleder

Maria Erenskjold

Oslo taekwondo klubb

Styremedlem

Knut Olav Brecke

Tøyen taekwondo klubb

Styremedlem

Janne Viddal

NTNUI Taekwondo

Styremedlem

Morgan Nygård

Steigen taekwondo klubb

Varamedlem

Gunnhild V.F Pedersen

Centrum taekwondo

Varamedlem

John Arne L. Tandberg

Hamar taekwondo klubb

Leder

John Olav Rasmussen Moe

Kiap taekwondo klubb

Medlem

Terje Førsund

Øvre Romerike Budo Senter

Medlem

Ann Kristin Mediaa Liberg

Grong kampsportklubb

Varamedlem

Yvonne Gunn Håland

Bergen Nord taekwondo klubb

Valgkomité

Seksjonsstyret ITF
Leder

Per Christian Garnæs

Asker NTN taekwon-do klubb

Nestleder

Line Gulbrandsen

Værnes NTN taekwon-do klubb

Styremedlem

Geir Olav Hågensli

Oppdal taekwon-do klubb

Styremedlem

Camilla Rolstad

Oslo Øst NTN taekwon-do klubb

Styremedlem

Martin K. Nielsen

Christiania taekwon-do klubb

Varamedlem

Torgeir Haukebø

Molde NTN taekwondo klubb

Varamedlem

Linn M. Johansen

Harstad taekwon-do klubb

Leder

Vegard Iversen

Bergen NTN taekwon-do klubb

Medlem

Andrea Bjarvin

Tønsberg NTN taekwon-do klubb

Medlem

Sturle Halleraker

Sotra NTN taekwon-do klubb

Varamedlem

Miodrag Gajinov

Asker NTN taekwon-do klubb

Valgkomité

Seksjonsstyret jujutsu
Leder

Geir Olav Jensen

Malvik ju jitsu klubb

Nestleder

Karine Tofsland

Tønsberg ju jitsu klubb
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Styremedlem

Kari Anne Thorsen

Stavanger ju jitsu klubb

Styremedlem

Cato Skalstad

Ski krav maga klubb

Styremedlem

Christoffer Forsberg

Sentrum kampsport klubb

Varamedlem

Unni Stangnes

Trondheim ju jitsu klubb

Varamedlem

Ottar Vassenden

Bergen Vest Kampsportklubb

Leder

Rolf Magne Larsen

Stavanger ju jitsu klubb

Medlem

Fredrik Dahl Bråten

Romerike jujutsu klubb

Medlem

Mari Nystrøm

Stavanger ju jitsu klubb

Varamedlem

Leif Gunnar Økland

Haugesund jujutsu klubb

Valgkomité

Seksjonsstyret fleridrett
Leder

Håkon Erikson

OSI kendo

(NIF ga dispensasjon fra

Nestleder

Steffen Brandsnes Wikan

Bergen Aikidoklubb

Styremedlem

Gerth Paul Scerri

Lauvåsen IF Martial Arts

kjønnskvotering, varamedlemmer og valgkomité
i aug.-21)

Styremedlem

Tor Johan Burvald-Nyvoll

OSI Kampsport - Kendo

Styremedlem

Stian Aase

Bergen wushu klubb

Varamedlem

Ingen valgt

Varamedlem

Ingen valgt

Valgkomité
Leder

Joakim Kosmo

Oslo kendo klubb

Medlem

Inger Merete Wold

Aikikan Oslo

Medlem

Ingen valgt

Varamedlem

Ingen valgt

Administrasjonen
Generalsekretær

Trond A. Søvik

01.10.2001 – 30.04.2022

Konstituert Generalsekretær

Daniel Sønstevold

01.05.2022 -

Sportssjef

Dag Jacobsen

01.01.1998 –

Arrangementssjef

Vegard Henriksen

20.03.2017 –

Midlertidig medarbeider/vikar
Controller/medlemskonsulent

Mari H. Pettersen

16.10.2017 – 30.01.2019
01.02.2019 -

Utviklingskonsulent

Kristiane Utheim Rygg

10.08.2015 –

Utviklingskonsulent (vikariat)

Ingrid Botslangen Frantzen

01.08.2021 – 01.06.2022

Toppidrettskonsulent

Raik Tietze

01.07.2012 –
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Sportskonsulent

Helle Borgen

04.01.2007 –

Arrangementskonsulent
Informasjonskonsulent/vikar
Kommunikasjonssjef
Informasjons- og
arrangementskonsulent
Organisasjonskonsulent

Robert Hamara

03.01.2002 –
01.04.2017 – 02.03.2018
01.04.2020 – 31.05.2022

Anne Hofmo Bjølgerud
Kim Gibson

01.01.2021 –

Daniel Sønstevold

01.06.2012 –

Utdanningskonsulent

Christian Lopez

01.11.2020 –

Talentutviklingskonsulent

Andreas Suoranta

01.11.2020 –

Følgende personer er tildelt/registrert med hedersbevisninger innen Norges Kampsportforbund;

Æresmedlemmer/hederstegn innehavere

Tildelt

Æresmedlem

Tordis Olsen

Tinget 1981

Æresmedlem

Martin Burkhalter

Tinget 1987

Æresmedlem

Helge Dehlin

Tinget 1994

Æresmedlem

Kjell Paldan

Tinget 2002

Æresmedlem

Stein Rønning

Tinget 2008 (tildelt post mortem)

Æresmedlem

Søren Engelschiøn

Tinget 2008

Æresmedlem

Gunnar Nordahl

Tinget 2008

Æresmedlem

Bjørn Flakstad

Tinget 2014

Æresmedlem

Trond Berg

Tinget 2018

Æresmedlem

Rune Hagen

Tinget 2018 (tildelt post mortem)
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Hederstegn

Trond Berg

Tinget 2016

Hederstegn

Per Andresen

Tinget 2016

Hederstegn

Per Chr. Garnæs

Tinget 2016

Hederstegn

Gabor Olgyai

Tinget 2016 (utdelt pflg. ledermøte)

Hederstegn

Terje Årdal

Tinget 2018

Hederstegn

Odd Arne Hagen

Tinget 2018

Hederstegn

Geir V. Henriksen

Tinget 2018

Hederstegn

Arild Lund

Tinget 2018

Hederstegn

Kjell Jacobsen

Tinget 2018

Hederstegn

Kjell Sivertsen

Tinget 2018

Hederstegn

Tore Bigseth

Tinget 2018

Norges Kampsportforbunds lover finnes her;
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/interne-lover/nkfs-lover/
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