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Protokoll Shotokan møte nr. 8 2021-2022 

Tidspunkt:  Onsdag 1. juni 2022 kl. 21.00-22:30 

Sted:   Microsoft Teams 

 Karateseksjonen/JKAN Arild Kolstad 
JKAN Finn Hansen 
NTKF   Stig Rønning 
JKAN Fredrik Pettersen 
 
  
Fra administrasjonen:  
Utviklingskonsulent (referent)  Kristiane Utheim Brown  
Bredde- og arrangementssjef Vegard Henriksen (kl. 22.00) 
  
Observatør:  
Forbundsstyret  Jannikke Berger  
  
 
 
 
 

 
  

SHO14/22 Godkjenning av innkalling, saksliste, referat fra forrige møte, samt behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Møtet er varslet via e-post. Referat fra forrige møte ligger på kampsport.no. 
Habilitetsvurdering; 
 
Vedtaksforslag 14/22 
Innkalling, referat fra forrige møte og saksliste godkjent. Grenkomiteen finner ikke 
at noen er inhabile. Sakslisten er sendt per e-post. 
 

SHO 15/22 Økonomi 
 

● Regnskapsrapport for april (vedlegg 1 – dersom det kommer) 
 
Vedtaksforslag 15/22 
Grenkomiteen tar regnskapsrapporten til etterretning. 

SHO 16/22 Orienteringssaker 
● Fra karateseksjonen og FS 
● Forbundsting 
● Kampsport 2.0 

 
 
Vedtaksforslag 16/22 
Grenkomiteen tar regnskapet per april til etterretning. 
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SHO 17/22 Dommerutvikling 
1) Åpne dommerkurs 

Dato for åpne dommerkurs 
 

2) Delta i pilotprosjekt til NIFs dommerattest 
Vedlegg 2 er en e-post fra NIF om testing av Dommerattesten. NKF inviteres til å 
stille med 5-10 personer som kan delta på testing av det nye verktøyet. 
Dommerattesten i Norsk idrett er mye det samme som Trenerattesten, men er 
rettet mot dommerne. Attesten er en del av Dommerløypa som har som 
overordnet mål å løfte frem dommerne i norsk idrett. Det planlegges å utvikle 
felles kursmoduler for særforbundene som kan implementere i særidrettenes 
dommerutdanninger, samt etablere felles plattformer for erfaringsutveksling på 
tvers av idrettene. Tema som blir diskutert som kursmoduler er fellesidrettslige; 
blant annet kampfiksing, kommunikasjon, etikk og verdi etc. Dette er et pågående 
arbeid der NIF har ansatt en person i en 40 % stilling. Kampsportforbundet 
v/administrasjonen er med i prosjektgruppen og følger arbeidet. Særforbundene 
ønskes velkommen til å dele sine tanker og erfaringer rundt dette etter hvert som 
prosjektet skrider frem.  
 
Vedtaksforslag 17/22 

1) Det gjennomføres dommerkurs 7.-8.oktober (Oslo).  
2) Komiteen engasjerer seg i utviklingen av Dommerløypa med 

dommerattesten som første innspillsrunde.  
 
  

 SHO 18/22 Utviklingsplan for dommere 
 
Vi har jobbet med en utviklingsplan for dommere. Denne justeres/modereres i 
ordlyden som diskutert på forrige møte.  
 
Vedtaksforslag 18/22 
Justert utviklingsplan for dommere vedtas og publiseres på kampsport.no. 
 

SHO 19/22 Stevnegjennomføring 
 
Vi trenger å se på en enkel one pager om prinsipper:  

● Sportdata har ansvaret for trekningen. Seeding ihht fjorårets NM-
resultater. Dette gjelder bare i NM, i klassen kvinner og menn 18+ open. 

● Grenkomiteen har ansvaret for sammenslåing av klassene i hht gitte 
kriterier. 

● Grenkomite gjør sidesjekk av stevneinnbydelsen. 
● Grenkomiteen informerer til arrangørklubb om hvem som er Sjefsdommer.  
● Det er Sjefsdommer som bestemmer hvem som er skikket til å 

dømme/eller ikke. 
● Det er behov for 8 dommere til hver matte. 6 stk ved kumite og 2 stk i 

reserve/pause. Sjefsdommer kommer til i tillegg. 
● Det søkes å nytte mest mulig lokale dommere i stevneavviklingen.  

 
Forslag til økonomien til hvert stevne JKA NM og JKA Open. 

● Alle stevner i regi av NKF skal budsjetteres som et null budsjett. Alle 
utgifter og inntekter skal være representert. Det legges ikke inn overskudd 
til arrangørklubb i budsjettet. Basert på dette vil Grenkomiteen garantere 
for ett eventuelt underskudd. Blir det mindre overskudd, les maks 5 000 
kroner, tilfaller det arrangørklubben. Overskudd utover dette tilfaller NKF. 

● Grenkomiteen tildeler hver arrangørklubb etter gjennomført arrangement 
en bonus som følger: 
● JKA Open, kroner 20 000,- 
● JKA NM, kroner 40 000,- 

● Overskudd kiosk går uavkortet til arrangørklubb. 
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● Det anbefales ikke å ta inngangspenger. I så tilfelle skal denne type 
inntekt tas med i budsjettet. 

 
NB! Her er verdt å merke seg at FS har vedtatt en arrangementsmodell som 
regulerer arrangementene i NKF. Vi er pliktig å følge denne modellen. Dersom vi 
ønsker endringer kan dette eventuelt legges frem for FS som saksfremlegg. 
 
I Kampsport 2.0 antar vi det kommer endringer som gir seksjon/gren mer 
innflytelse over egen idrett i NKF. 
 
 
Vedtaksforslag 19/22 
Rollefordeling fremkommer i saksfremlegg.  
Grenkomiteen fikk gjennomgang av arrangement modellen, og denne 
skrifteliggjøres kommuniseres til (arrangør)klubbene. 
 
 
 

SHO 20/22 Eventuelt  
 
Vedtaksforslag 20/22 
 

 Neste møte blir onsdag 24. august kl 21.00-22.30. 
  

 

 

 

 

Arild Kolstad                         Finn Hansen                                Stig Rønning                        Fredrik Pettersen    
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