
 NORGES KICKBOXING FORBUND 
 

 

 
NKBF Org.nr: 984058918 

NKBF Adresse; Ullevål Stadion - Sognsveien 75K - 0840 Oslo 
NKBF; Godkjent av NIF og WAKO 

Avgjørelser Styre 

August 
    

 

Hele Styret 

 

 

 
 
 
 

SAK 33/21 NIFs HEDERSTEGN – 8.8.2021 – Pr mail 
Årlig får vi mulighet til å innstille kandidater til NIFs Hederstegn. Styret har diskutert kandidater utifra 
NIFs retningslinjer. Saken diskuteres og bestemmes som Protokoll B.  
 
Vedtak; Enstemmig vedtatt pr mail 8.8.2021 
 
 

SAK 34/21 SFF KANDIDATUR – 19.8.2021 – Pr mail 
 
14. september er det årsmøte i SFF. I den forbindelse ønsker valgkomitéen å få innspill på kandidater 
til SFF-styret. I fjor støttet NKBF Bjørnar Sæther som kandidat til et verv i SFF Styret. Den gang ble 
Bjørnar kvotert ut på NIF § 2-4. 
 
NKBF Styre ønsker nok en gang å innstille Bjørnar Sæther til Styret i SFF. 
 
Vedtak; Enstemmig vedtatt pr mail 19.8.2021 
 
 

SAK 35/21 VAKSINE OG INTERNASJONAL DELTAGELSE – 23.8.2021 – Pr mail 
 
Pr. i dag er Ungarn grønt, mens Montenegro er lysegrått ( uavklart ) og Italia  er gult. For de to siste 
betyr det karantene og div. kostbare tester for å kunne få til dette. Hvis man ikke er fullvaksinert. Jeg 
er forespeilet størrelsesorden kr. 2000,- for å få tatt gentest osv. får å kunne ta disse turene. Det kan 
fort bli urettferdig, da det kan være noen som ikke har råd til denne kostnadene i tillegg til ev. 
egenandeler. Ref. det jeg skriver videre, er dette ikke en kostnad som skal falle på forbundet. 
  
I tillegg kjenner jeg veldig på, som leder, at det er helt feil å sende noen utenlands med « flagget » på 
bryst for vår regning og risiko uten at de har den beste beskyttelsen, nemlig fullvaksinering. Med 
tanke på helse og sikkerhet, blir det helt feil for meg og sende noen på et mesterskap hvor det helt 
klart er en risiko for å bli smittet, uten å være fullvaksinert.  Når det gjelder WC i Ungarn, kan de som 
ikke er fullvaksinerte dra i gjennom klubb, uten at vi har noen juridisk makt til å stoppe det, men da 
ligger risiko på hver enkelt og ikke på Styret og NKBF. 
  
Mao. ber jeg om at Styret stiller seg bak et krav om at de, som reiser på forbundets regning og 
risiko, er fullvaksinerte til alle disse 3 turneringene!! Dette gjelder også hele støtteapparatet inkl. 
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Foreldre. Dette da «laget» som reiser vil være å regne som en kohort, og da skal ha like 
forutsetninger / sikkerhet.    
  
Ps. Dette vil ha innvirkning på kvalifisering til EM / VM, men jeg har allerede hatt dialog med LL vedr. 
en plan B her. Helse og sikkerhet må komme i første rekke. 
 
 
Vedtak; Enstemmig vedtatt pr mail 24.8.2021 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 
Espen Lund 
 


