
NORGES KICKBOXING FORBUND 
           POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS 

 

 

 
Referat 

Referat styremøte 

Lørdag 25. august 2018 
    

 

Til: Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Karianne Ask, Laura Tollefsen, Ulf Johansen, Linn Kristin 
Haugen, Morten Saksvik. 

Bjørnar Sæther deltok ikke grunnet sykdom 

Fra: Espen Lund 

Dato: Lørdag 25 august 2018 

Tid:  10.30 – 17.00 

Sted: Ullevål Stadion 
 

 

 
All den tid President Bjørnar Sæther er sykemeldt så er Kim Kristoffersen fungerende President. 
 

AGENDA: 
 
 
NKBF-22/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signert. 
  
 
NKBF-23/18 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent.  
 
  
NKBF-24/18 REFERAT OG MELDINGER 
 
Status rapport fra Generalsekretær og President.  

 NC Stevner 
o Selv om det er definert at NC stevner skal være 2 dager og med kombinerte aktiviteter så blir 

NC stevnet avholdt på 1 dag. Derimot er det en plan B om det blir flere enn 300 utøvere.   

 Prosjekter 
o Prosjektene i hhv Barneløftet og Kostholdsløftet er i rute 

 Fagsystem 
o Styret er fast bestemt på å fortsette arbeidet rundt implementering av et nytt fagsystem som 

samkjøres med SportsAdmin. Espen tar styring på videre fremdrift.  

 Mentor program for kvinnelige ledere (gjennom NIF) 
o NKBF har fått invitasjon til å innstille kandidater og det ble bestemt at Linn Kristine Haugen 

innstilles.  

 Fight night 
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o Fight night III i Terningen arena, Elverum. Fighter kickboxingklubb har invitert til storslagen 
galla på Elverum, hvor Robert Paulsbyen setter beltet/tittelen sin på spill en siste gang. 
I tillegg så har de fått til en egen tittelkamp i -55 klassen, hvor Kristin Vollstad skal møte en 
Ungarer om tittelen og beltet.  
I tillegg til tittelkampene så blir det landskamp mellom Norge og Italia i Wako-prestisje 
kamper. 
Dommerkomiteen har besluttet å støtte dette arrangementet med en dommer (Tom-Rune), 
samt godkjent to andre ( Carlo Ryffel + en klubbdommer). Dette fordi DK anser dette som et 
av de største begivenheter som har vært i norsk kickboxing noen gang. Og det er da synd om 
ikke de norske dommerne er representert der.  
 

 Nye klubber som offisielt er opprettet via idrettskretser er; 
o Prestige Kampsportklubb i Fredrikstad 
o Drammen og Røyen Kampsportklubb 
o Harstad er på vei inn og skal opprette en klubb 

 NIF saker 
o Espen redegjorde kort for prosessen i NIF relatert til evaluering av forvaltningsordningen. Dvs 

hvordan spillemidlene fordeles 
o Espen har vært en del av NIFs arbeidsgruppe som har vært med å gi innspill til WADA anti-

dopings reglement.  

 WAKO 
o Espen er ansvarlig IOC søknaden og prosessen rundt dette.  
o Det blir også innkalt til et møte i Jesolo der man skal ta en kort gjennomgang av prinsipielle 

viktige saker. Dernest blir det innkalt til en workshop og som Espen vil administrere.  
o Espen Lund stiller til «general assembly» som stedfortreder for Presidenten.  President 

Bjørnar Sæther er sykemeldt og fungerende president Kim Kristoffersen rekker ikke ned til 
dette møtet. 

 
 

NKBF-25/18 ØKONOMI/REGNSKAP 
Statusrapport ble gått gjennom og avvik ble forklart. Resten av rammetilskudd vil komme og det skal 
viderefaktureres en del av det som er belastet landslag foreløpig. . 
Ingen spesielle kommentarer.  
 
 
NKBF-26/18 KONSTITUERING AV DOMMERKOMITTEN 
 
Kim gikk gjennom Dommerkomiteen og dens funksjon. Medlemmer er per i dag Kim Kristoffersen, Malene 
Sønderaal, Thomas Steenberg, Aga Sadlowska og Tom Rune Bertelsen. 
Kim vil sende ut beskrivelse av funksjon og rollefordeling.  
 
 
NKBF-27/18 ANTI-DOPING ARBEID 
Ulf gikk gjennom tiltaksplanen punkt for punkt og ansvar ble fordelt. Resultatet tas opp med Anti-Doping Norge 
 
 
NKBF-28/18 DIVERSE SAKER 
 

1. Søknad fra Bergen KBK 
a. Det var kommet en søknad om økonomisk støtte ifm en ønske K1 samling. Tiltaket er positivt 

men vi kan ikke innvilge hele beløpet da vi ikke har budsjett til dette. En del av våre midler 
skal styres fra sentralt hold, men vi kan jo støtte lokale tiltak noe. Vi anbefaler også at en 
klubb som initierer en samling også prøver å finansiere dette gjennom påmeldingsavgift til 
deltagere. Det er også et ønske at ressurser som er innleid enten kommer fra WAKO eller at 
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man samkjører det med nordiske ressurser og om det passer seg. Dette må således rådgis litt 
av Sportskoordinator.  

 
2. Innspill fra Nina Røberg om Junior landslag 

a. Talentkoordinatoren har sendt en mail der hun beskriver en utfordring rundt mangel på junior 
landslag. Dette er også tatt opp i andre fora. Det er viktig å se på hvordan vi skal fange opp 
talenter som er aktive og men der vi ikke har vært flinke nok til oppfølging. Dvs det er en 
«missing link» i vårt system. NKBF har mange krav til utøvere som skal delta i EM/VM uten at 
de får så mye støtte tilbake, både finansielt og gjennom utstyr.  
Vi har ambisjon om å tydeliggjøre dette og det er også en klar ambisjon om at tilføring av 
midler er essensielt for å kunne realisere dette. Det kan enten være tilskudd fra 
Olympiatoppen eller frie midler. Espen ser på dette, samt påbegynner en plan på hvordan vi 
ser for oss en Juniorlandslag og da gjennom involvering av bl.a landslagsledelse og 
talentkoordinator 

 
 
STYREKURS 
Stein Erik Halck fra NIF hadde et styrekurs for styret og generalsekretær. 
 
 
NESTE STYREMØTE 
Foreløpig er datoen satt til 2 november i Sarpsborg og i forkant av NC-3. I mellomtiden vil eventuelle 
nødvendige saker håndteres pr mail eller telefon.  


