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Dato  14. mai 2003 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  17:00 – 19:20 
Tilstede Stig Ove Ness, Jostein Ekre, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Sverre 

Andreassen, Terje Førsund og Dag Jacobsen (administrasjonen 17:00-19:00) 
 Michael Jørgensen og Alex Wisnes (fra 17:00-17:45) 
  Tove Hermanrud og Kjell Paldan (besøk fra forbundsstyret, 17:00-19:00) 
Ikke tilstede Ståle Storrø 

 
   

Saker: 
 

2003-104 Godkjenning av referat 
 

• Møtereferat fra møte 8. april 2003 ble godkjent  
 
 
2003-105 Informasjon fra landslagstreneren kamp 

 
• Innformasjon fra Michael Jørgensen, Alex Wisnes og Dag Jacobsen om arbeidet og 

resultatene fra kamplandslaget. 
• Micahel Jørgensen har også vært med å hjulpet mønsterlandslaget, og skal være med på 

turen til Danmark 23.-25. mai. 
 
 
2003-106 Økonomi/budsjett 2003 
 

• Budsjett pr avdeling 21 og 22 forelå ikke klart til møte. Sendes ut til seksjonsstyret for 
godkjenning pr e-post så snart det er ferdig. 

 
• Mudo-instituttene har i brev av 12. mai meldt alle instituttene ut av NKF. Dette utgjør ca 

2 000 medlemmer som det så langt ikke er innbetalt kontingent for i 2003. 
• Mudo-instituttene skal opprette klubber iht fylkesindeling og disse vil forhåpentlig vis 

være innmeldt i NKF iløpet av høsten.  
• Seksjonene gjøre foreløpig ingen endringer på budsjettert medlemstall for 2003 på 6 400, 

men har forespurt general  sek og Helge Danielsen om hva som er best å gjøre. 
 
• Fighter kan levere 1000 t-skjorter til en pris av 28,- eskl mva, dvs ca 35,- pr stk. 
• Seksjonen går inn for å kjøpe 1000 t-skjorter, 50% hvite og 50% blå. Disse deles ut til 

utøvere, dommere og ledere etter behov. 
 
• Det er bestilt 9 Tae-Top poengsystem, 1 ekstra display, 4 miniprintere og papir fra 

PHOENIX Budo Sportswear. Systemene leveres ca 13. juni. 
• Fordelingen er som følger: Seksjonen 3 stk, Østlandske 1 stk, Hordaland 1 stk, Trøndelag 2 

stk og Island 2 stk. Seksjonen plasserer et av sine systemer i Bergen, foreløpig. 
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2003-107 Landskap Norge – Korea, 21. juni 
 
• Jordal Idrettshall er bestilt fra kl 10:00 – 18:00. Stevnet avholdes mellom 14:00-16:00 
• Dommerkomiteen står for innkalling av dommere. 
• Fortsatt uklart angående lege til stevnet. 
• Terje Førsund, er ansvarlig for landskampen i styret. 
 
• Landskap 3. juli i Bergen, Grighallen er et TTU/Hordaland krets ansvar. Seksjonen har 

ikke satt av midler til dette. 
 

 
2003-108 Adecco cup - Markedsplan 
  

• Dag fremla på møte markedsplan ifm Adecco avtale 2003, den ble ikke gjennomgått. 
• Regler for poengfordeling ifm Adecco cup ble diskutert. NC I, NC II, NM, Wonderfull, 

VM, Polsk Open og Svensk Open skal gi poeng til Adecco cup. Poengene gis som 7-3-1 iht 
tidligere praksis. Det skal kun være mulig å få med poeng fra 2 internasjonale stevner i 
Adecco-cupen, dette for å få utøvere til å still opp på NC og NM i Norge. 

 
 
2003-109 Organisering av forbundet/besøk fra forbundsstyret 

 
• Tove Hermanrud og Kjell Paldan fra forbundsstyret var til stede på seksjonsmøtet. 
• Siste del av møte ble brukt til utveksling av informasjon, oppsummering etter fellesmøte på 

Danskebåten den 25.-27. april, og diskusjon rundt organiseringen av forbundet. 
 
 
2003-110 Stevnepakke 

 
• Seksjonen er blitt pålagt av forbundsstyret å utarbeide en stevnepakke som avklarer 

reglement, klasseinndeling o.a. før sesongstart, både for nasjonalt og regionalt nivå. 
• Seksjonsstyret mener at dette inngår i det regelverket som seksjonen har for konkurranser 

både nasjonalt og regionalt.  
• Det er sendt en forespørsel til forbundsstyret/administrasjonen om mer konkrete punkter 

som en ønsker i stevnepakken som ikke dekkes av dagens regler. Svar på denne 
henvendelsen er ikke mottatt, og saken vil bli følgt opp pr e-post iløpet av sommeren, da 
seksjonen ikke skal ha neste møte fra i august. 

 
 
Neste møte 

 
• Møte søndag 15. juni flyttes pga EM. 
• Neste seksjonsstyremøte avholdes søndag 24. august, kl 11:00-18:00. Dersom det er fint 

vær er oppmøte Aker Brygge, og båttur arrangert av Jostein. Vis det ikke er fint vær blir 
møte på Ullevål Stadion 

 


