
Styremøte I forbindelse med NM per telefon mandag den 24/3-03.  
 
Tilstedet: Eskil, Yngvar, Rune, Kate, Karl Henning, inviterte: Øystein Riber, Robert Hamara. 
  
Klasser og minimumskrav: 
  
I forbindelse med erfaringen fra Junior NM så gjorde seksjonsstyret i karate sammen med teknisk 
komité følgende vedtak: 
For at en klasse skal bli gjennomført som offisiell NM klasse så må det være ved påmeldingsfristens 
utløp 8 påmeldte utøvere i klassene for at disse skulle bli avviklet som offisiell NM klasse. 
6 av disse måtte stille til start i de aktuelle klassene på stevnedagen. 4 for lag. 
  
Bakgrunnen for vedtaket var at under større stevner de senere år har det vært gjennomført klasser 
med bare tre utøvere etter Cup prinsippet. Dette har mange i norsk karate kommet med kritikk til da et 
NM gull skal henge høyt og det skal ikke bare være nok med å stille til start for å få medalje med hjem. 
En utøver ville med heldig trekning kunne bli norgesmester ved å vinne kun en kamp, dvs finalen. 
Derfor innførte styret den 8-6 regelen som beskrevet først. 
  
Samtidig som styret skjerpet kravene for deltakelse per klasse, tok styret også og satte klare nedre 
aldersgrenser for hvem som kunne stille til årets senior NM. 
  
Styret og leder i TK registrerer at etter påmeldingsfristens utløp er det overraskende mange klasser 
som blir berørt av de nevnte vedtak som er gjort etter junior NM. 
Styret har i dag drøftet denne problemstillingen, da vi ser at ved påmeldingsfristens utløp er det hele 5 
klasser som ikke tilfredsstiller de minimumskrav for at det skulle settes opp klasse på stevnedagen: Vi 
ser også en positiv utvikling i og med at de minste individuelle klassene allikevel er 6 påmeldte 
utøvere, noe som viser en forbedring i forhold til de senere mesterskapene. For lag Kata herrer og 
kvinner var det dessverre kun to påmeldte lag i hver klasse, og disse slås sammen med showmix der 
det skal konkurreres etter showmix regler. Dvs at de påmeldte lag inviteres til å delta i showmix ved 
klassesammenslåing. 
  
Når det gjelder de 3 andre individuelle klassene, dvs to herreklasser og en dameklasse så hadde de 
henholdsvis 2 klasser med 6 utøvere og 1 klasse med 5 utøvere hver påmeldt. I disse klassene er 
flere av utøverne å regne som noen av de beste tekniske utøverne vi har i Norge i dag. 
  
 
Styret sammen med leder i TK ble enig om å inngå en kompromissløsning i denne sak og ble 
enig om følgende:  
De tre nevnte klassene med henholdsvis 6 og 5 utøvere i gjennomføres som offisielle NM klasser 
under følgende forutsetning: For klasser med 4, 5 og 6 utøvere (absolutt minimum på 4 stillende 
utøvere) skal klassene gjennomføres etter serieprinsippet for å få en mest mulig rettferdig avgjørelse i 
klassen. Dette betyr at for eksempel klasser med 6 utøvere i serie vil gå like mange kamper som i en 
klasse med 8 utøvere som benytter Cup. Dersom det etter frafall stiller (uansett årsak) til start bare tre 
utøvere igjen i klassen, utgår klassen i sin helhet fra NM. 
  
  
Styret med underkomiteene vil i mai måned svært nøye behandle og gjennomgå neste sesongs 
konkurransepakke for å unngå endringer underveis midt i sesongen. Dette er uheldig for alle parter og 
bør unngås i det lengste. 
 
 


