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Til alle klubber i Norges Kampsportforbund, 

  

Karateseksjonen referer til e-post fra Norsk Karateforbund sendt til alle klubber i Norges 

Kampsportforbund angående sak 4.1 under forbundstinget; Forslag fra Forbundsstyret, støtte til vedtak 

43. 

 

Norges Kampsportforbund er innforstått med at vi har mistet vår tilknytning til World Karate Federation 

og at man etter all sannsynlighet mister tilknytningen permanent under WKF-kongressen i oktober 2022. 

Kongressen tar den endelige avgjørelsen, men World Karate Federation ved Presidenten presiserer 

igjen at avgjørelsen allerede er tatt av et samlet styre! Kongressen er World Karate Federation sin 

øverste myndighet og skal ta sine egne beslutninger. For oss er det viktig å presisere at uansett utfall i 

oktober så kan man prøve saken i Court of Arbitration for Sport (CAS) for å få en nøytral og god 

vurdering. Vi mener vedtaket om at Norges Kampsportforbund er ekskludert av World Karate 

Federation og premissene for eksklusjonen ikke står seg i Court of Arbitration for Sport (CAS) og at vi 

dermed kan få tilbake medlemskapet i World Karate Federation etter en eventuell Court of Arbitration 

for Sport (CAS) sak. Denne ankemuligheten er underkommunisert i all presiserende kommunikasjon fra 

World Karate Federation og Norsk Karateforbund, uvisst av hvilken årsak. 

  

Norsk Karateforbund ønsker medlemskap i NIF og slik vi ser det kan man ikke ha karate i to særforbund 

innenfor NIF. I så fall betyr dette i praksis at om Norsk Karateforbund får status som særforbund i NIF så vil 

all annen karate måtte samles i dette forbundet uavhengig av om man driver med fullkontakt-, 

tradisjonell- eller sportskarate. Ønsker vi at all karate skal flyttes over i et nytt forbund? Vil Norsk 

Karateforbund ivareta mangfoldet og bredden innen karate? Vil de ivareta klubbene som ikke ønsker 

å konkurrere?  I praksis vil totalt 10.000 - 14.000 karate-medlemmer tas ut av Norges Kampsportforbund 

og dette vil selvsagt påvirke økonomien, driften og satsingen i Norges Kampsportforbund. Norges 

Kampsportforbund har ivaretatt karate i over 40 år og vi mener Norges Kampsportforbund fortsatt er 

best skikket til å ivareta all karate i Norge. Verdifull kostnadsdeling med de andre kampidrettene for å 

ivareta kompetansenivå og tilbud til klubbene risikerer å blir dårligere, og verste fall bortfalle. Norsk 

Karateforbund har uttalt at de er etablert kun for å representere karate overfor World Karate 

Federation (WKF). Per i dag har de kun ett regelverk for å imøtekomme IOC. Tradisjonelt har karate 

utviklet seg til i hovedsak tre måter å konkurrere på, hvilket også er tilrettelagt for i Norges 

Kampsportforbund. Setter vi det på spissen til de som ser på oss fra utsiden og ikke kjenner karate, vil 

disse ses på som karate med formål å ivareta karate konkurranser sportslig (WKF), tradisjonelt og 

fullkontakt.  Et flertall av klubbene «tilhører» primært i de to andre godkjente karate regelverkene. Vil 

deres medlemmers behov bli ivaretatt av Norsk Karateforbund? 
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Norsk Karateforbund er et konkurrerende forbund som ønsker (1) Norges Kampsportforbund sitt WKF-

medlemskap permanent og ikke minst (2) Norges Kampsportforbund sin status som særforbund 

innenfor karate i NIF. 

  

Vedtak 43 er gjort for å beskytte Norges Kampsportforbund og alle våre medlemmer sine interesser. 

Vedtaket gjelder kun klubbenes tilhørighet. Klubbene må ta stilling til om de ønsker å være en del av 

Norges Kampsportforbund og NIF eller Norsk Karateforbund som nå utfordrer Norges 

Kampsportforbunds mangeårige lovpålagte virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne. 

Enkeltmedlemmer kan likevel fortsatt være medlem av klubber i Norsk Karateforbund uten at dette 

kommer i konflikt med vedtak 43.   

  

Norges Kampsportforbund hindrer ingen av sine medlemmer å delta i internasjonale konkurranser 

innenfor World Karate Federation med vedtak 43. Dersom Norsk Karateforbund er opprettet kun som 

respons på at kampsportforbundet ble fratatt medlemskap i World Karate Federation og ikke lengre 

har et internasjonalt tilbud til norske utøvere så håper vi de er bevisst sitt ansvar og ikke lar dette gå 

utover utøverne. 

  

Vedtak 43 er viktig for at Norges Kampsportforbund fortsatt skal kunne ivareta kampsport på en 

rettferdig, helhetlig og god måte også i fremtiden. Vi oppfordrer derfor til å stemme for forbundsstyrets 

vedtak. 

  

Med vennlig hilsen 

Seksjonsstyret for karate, NKF 

 


