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Innledning 
Denne utviklingsplanen skal beskrive retning, mål og tiltak innen dommerutvikling i Norges 

Kampsportforbund (NKF). Planen bygger på langtidsplanene som er vedtatt av idrettstinget og 

forbundstinget med de overordnete mål som er; «Flere med – lenger og flere nye medaljer». 

Forbundstinget gir retning og rammer for virksomheten, forbundsstyret styrer på overordnet nivå ut 

ifra tingvedtatt langtidsplan og -budsjett, generalsekretær og administrasjonen detaljstyrer utifra 

styrets føringer og vedtak. Seksjoner og komiteer/utvalg skal understøtte forbundsstyrets retning og 

administrasjonens linje. Tillitsvalgte og ansatte skal i offentlig sammenheng framsnakke forbundet. 

 

Verdier 
En åpen og inkluderende kampsport, hvor trygghet, samhold og respekt står sentralt, forutsetter en 

verdiplattform som er godt kjent og respektert. Barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer mot 

seksuell trakassering og overgrep samt idrettens holdninger til alkohol og rusmidler er noen av de 

viktigste preferansene. I tillegg må det opparbeides større kunnskap og bevissthet i.f.t. gråsoner/ 

habilitetsforhold som utfordrer tillitsvalgtes integritet. Utdanning og verdiarbeid går hånd i hånd. 

 

Hovedmål  
NKF skal styrke frivilligheten og kompetansen i medlemsklubbene slik at de kan videreutvikle seg på 

en sunn og god måte. Klubbene skal ha dyktige styrer, ledere, trenere og dommere, ha 

virksomhetsplan og ev. sportslige planer. Dette skal gjøre klubben bærekraftig og utviklingsrettet, 

styrke aktivitetstilbudet, treningslokalitetene og den økonomiske driften. 

 

 

 

 

 



 

 

Oppbygging av JKA stevne og dommerreglement 
JKA stevne og dommerreglementet som benyttes i Norges Kampsportforbund er identisk til det 

regelverk som er utgitt av JKA World Federation. Dette regelverk har vært mer eller mindre uendret 

siden det først ble gitt ut for over 60 år siden. JKA Norway har videre gitt sin støtte til at Norges 

Kampsportforbund kan brukes deres regelverk i stevnegjennomføring for å promotere shotokan 

karate i Norge.  

Lisensoppbyggingen og lisensieringen følger: 

Nivå 1 alternativt internasjonal JKA D-lisens:  

Minimum 1. dan og 18 år gammel – hjørnedommer, Fukushin 

Nivå 2 alternativt internasjonal JKA C-lisens:  

Minimum 3. dan – hoveddommer, Shushin 

Nivå 3 alternativt internasjonal JKA B-lisens:  

Minimum 4. dan – Sjefsdommer og/eller Kansa.  

For å dømme under Norgesmesterskap må en ha minimum nivå 2 som dommer, unntak gis for svært 

erfarne nivå 1 dommere.  

For å dømme i elite finalene under nasjonale mesterskap i seniorklassene Herrer og Kvinner (Åpen 

klasse, aldersgruppen 18+) må en ha nivå 3 lisens. 

For å dømme i senior mesterskap må en være minimum 20 år gammel. 

Lisenser må fornyes innen hvert 3. år, eller innen utløpsdato med repetisjonskurs. 

 

Dommerutvikling og administrativ støtte 
JKA stevnereglement og dommerutdanning blir til enhver tid kvalitetssikret gjennom Shobu Ippon 

grenkomite, som igjen rådfører seg med de organisasjoner som benytter dette regelverket. 

Utdanning av nye dommere 
Stilartsorganisasjoner godkjent av grenkomiteen kan selv utdanne sine egne dommere gjennom sine 

egne kurs.  

De klubbene som ikke er tilsluttet godkjente stilartsorganisasjoner kan utdanne dommere gjennom å 

delta på dommerkurs i regi av Norges Kampsportforbund ved Grenkomiteèn, eller hos de godkjente 

stilartsorganisasjonene.  

Lisensoversikten over godkjente lisenser skal være tilgjengelig på kamsport.no 

Dommerkursene vil samtidig ha gjennomgang av Kata – Standardisering. 

Grenkomiteen kan gi støtte for reiseutgifter for de som kommer utenbys fra hvor kurset avholdes.  

 

 

 



 

Videreutvikle dagens dommere (Etter- og videreutdanning) 

Grenkomiteen legger til rette for en årlig samling (1-2 dager) for de som ønsker seg dommerlisens 

nivå 2 og nivå 3 og for de som ønsker å opprettholde nivå 2 og nivå 3.  Samlingen legges i forkant av 

hvert JKA NM.  

Programmet vil være repetisjon/presiseringer i regelverket, erfaringsoverføring, analyse fra tidligere 

stevner, dømming med tilbakemeldinger med mer, og gjennomgang av Kata – Standardisering.  

I hovedsak Heian 2-5, Tekki shodan, Enpi, Jion, Kanku Dai og Bassai Dai.  

Kursholdere utnevnes av Grenkomiteen og vil bestå av erfaren dommer med riktig lisens, type A- 

eller B-internasjonal JKA lisens. 

 

Sjefsdommer JKA NM og JKA Open 
Utnevnes av grenkomiteen. Der hvor flere er kvalifisert etter de gitte kriterier går det på rundgang 

mellom de kvalifiserte sjefsdommerne.  

• Tilknyttet klubb i NKF 

• For JKA NM bør en ha inneha internasjonal A-lisens utstedt av JKA WF.  

• For JKA Open bør en inneha internasjonal B- lisens utstedt av JKA WF. 

• Internasjonal dommererfaring 

• Bred nasjonal dommererfaring.  

Målsetting 

Ivareta utdannede dommere, slik at de utvikles på det nivået de ønsker å dømme. Skape et 

miljø der dommerne trives og er trygge slik at læring og deling av erfaringer og kompetanse 

kan skje naturlig.  

 


