
KAMPSPORT  TØYER  DINE  GRENSER 

TiLSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ (NIF) 
WORLD TAEKWONDO FEDERATION (WTF) - WORLD KARATE FEDERATION (WKF) –– INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION (IWUF) - JU-JITSU INTERNATIONAL FEDERATION (JJIF) 

 

     Invitasjon til regionalt WTF-Taekwondo mesterskap 

for Østlandet - søndag 8.mai 2011 

                                                                                                                   

Sted:                    

Coca Cola Vallhall Arena, Innspurten 16, 0663 OSLO                                                     

Kartsøk: http://www.vallhall.no/article.asp?id=31 

Tidsskjema: 

Lørdag 7. mai:  

14:00-18:00  Registrering og innveiing for alle som skal  

  delta i kamp, også barn,  finner sted i Norges  

  Kampsportforbund   (NKF) sine treningslokaler på 

  Majorstuen (bak Colusseum kino), Fritjof  

  Nansensgate 12, inngang C. 

Søndag 8.mai:  

08:30   Oppmøte  

09:00  Stevnestart kamp og mønster  

Ca. 17:45  Stevneslutt 

Endelig program:  www.kampsport.no / www.dommerkomiteen.no.

 Påmelding (frist 15. april kl. 23:59): 

Påmelding kun på: www.tkdpaamelding.no 

For passord til påmeldingsside, send e-post til Erling Mytting: 

erling@dommerkomiteen.no  
Påmelding etter påmeldingsfristen gir følgende påmeldingsgebyr: 

- Inntil 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x påmeldingsgebyr 

- Inntil 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x påmeldingsgebyr 

- Inntil 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x påmeldingsgebyr 

Senere påmeldinger aksepteres ikke. 

Påmeldinger etter ordinær frist sendes til post@dommerkomiteen.no. 

Påmeldingen skal inneholde klasse, navn, klubb, grad og fødselsdato. Barn skal 

oppgi høyde i cm men ikke vekt. Ufullstendige påmeldinger regnes som "ikke 

levert".

Klasser: 

Mønster : Ungdom, junior, senior, par, synkron  

Kamp :  Barn, ungdom A og B, Junior A og B, senior B, Veteran A. 

Regler: 

Det konkurreres etter NKF Taekwondo WTF regler av 1. januar 2011 

Reglene er lagt ut på http://www.dommerkomiteen.no  

ALLE KAMPKLASSER (unntatt barneklassene) AVVIKLES MED 

DAEDO PSS. ALLE KAMPUTØVERE MÅ MEDBRINGE EGNE 

DADEO PSS SOKKER. Disse bestilles fra DaeDo.no    

Vær oppmerksom på krav til coachlisens!

Startavgift:                                                                                            

Påmelding er bindende. Startavgifter faktureres klubbvis fra NKF. 

Klubber med uoppgjorte, forfalte fakturaer vil bli utestengt fra stevner 

frem til betaling er dokumentert. 

                                                                                                             

Startavgift kamp ungdom/junior/senior  kr. 375,- pr. utøver  

Startavgift kamp barn    kr. 275,- pr. utøver 

Startavgift mønster ungdom/junior/senior kr. 325,- pr. utøver 

Startavgift mønster barn   kr. 275,- pr. utøver 

Startavgift mønster lag   kr. 325,- pr. lag

Gebyr ved bl.a. innveiing og registrering:                                                 

Gyldig legitimasjon for utøver skal fremvises ved registrering og evt. 

innveiing. Barn og ungdom er unntatt legitimasjonsplikten. Dette 

gjelder både i Kamp og Teknikk.                                                                             

Gebyr for endring av vektklasse ved registrering:  kr.   400,-

Gebyr for glemt legitimasjon:    kr.   300,- 

Gebyr ved protest:     kr. 1000,- 

Skal betales kontant av klubbens lagleder. Gebyret refunderes ikke. 

Gebyr ved glemt coachlisens:                                                         

Dersom lisensierte coacher har glemt coachlisensen, kan en ny lisens 

utstedes mot et gebyr på kr. 250,-. Coacher som ikke har lisens får 

ikke coache sine utøvere.

Registrering i medlemssystem:                                             

Klubber/utøvere som ikke er registrert i NKFs obligatoriske medlems-

system tas ikke med i trekningen. Kun registrerte utøvere har gyldig 

forsikring og kan delta. 

Lagledere:                                                                                                

Alle klubber med konkurransedeltakere må ha lagleder. Det er viktig at 

disse holder seg oppdatert på www.kampsport / www.dommerkomiteen.no i 

ukene før stevnet for trekningslister, timeplaner og evt. endringer. 

 Overnatting: 

Hotell Rica Helsfyr – bookingnr. 8350681. Enkeltrom kr 815,- , 

dobbeltrom kr 1.060,- og trippeltrom kr 1.285,-. Bestill rom før 15. april!

 
Forbehold:                                                                                                   

NKF forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller 

andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar NKF 

intet ansvar for evt. bestilte billetter, hotell eller andre kostnader 

klubben har i.f.m. stevnet.                                                                            

Dersom det blir flere enn 90 påmeldte i mønster og 150 i kamp 

forbeholder NKF seg retten til ikke å ta i mot flere påmeldinger samt 

endre på klasser o.a.   

Foto/film:                                                                                                  
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet 

med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell 

sammenheng på www.kampsport.no  og NKFs sosiale medier. 

 

Arrangør: 

 
 

Kontaktperson: Dag Jacobsen , mobil: 922 55 988 
E-post: dag@kampsport.no  

Teknisk arrangør: 

 
 

Kontaktperson: Khalique A. Rana mobil : 95 71 52 22 
E-post: khalique.rana@sas.no  

                                                                                                                                                                                                                                   
Mesterskapet vil bli arrangert i forbindelse med Fighter Convention - Nordens største kampsport arrangement. Under Fighter Convention vil det bli konkurranser innen 
taekwondo, karate, jujutsu, wushu, kendo, m.m. og det vil bli Norgesmesterskap i kampkunst show. I tillegg til konkurranser vil det også avholdes trening med kjente 
instruktører, foredrag samt messestands med masse utstyr og aktiviteter.                                                                                                                                                       
Alle som konkurransedeltakere vil få akkrediteringskort hvor publikumsbilletten til Fighter Convention på kr. 100,- er inkludert (tilgang til messeområdet for å se på 
konkurranser, treninger, m.m.). Dersom en konkurransedeltager ønsker å delta på treninger og foredrag betales kun kr. 390,- for begge dagene (ord. pris. 490,-).         
Link til Fighter Convention  

Mesterskapet er åpent for funksjonshemmede som kan følge gjeldende regelverk, for eksempel hørselshemmede. Ta kontakt for nærmere tilrettelegging ved behov! 
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