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Sted 
Laksevåghallen 
 
Tidsskjema 
Kl: 13:30 Dommermøte 
Kl: 14:00 Stevnestart  
 
Påmelding  
Til din klubb 
https://www.sportdata.org/kampsport/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&v
ernr=383#a_eventhead 
 
Påmeldingsfrist: 05.03.2019 til din klubb  
 
Startkontingent 
Jr, sr, veteran:   kr. 200,- 
Kadetter:  gratis. 
Klubbene faktureres i etterkant 
 
Trekning 
Trekning blir foretatt før stevnestart 
 
Regler: 
Her kan du finne gjeldende regler: 
https://kampsport.no/organisasjon/lover-
regler/konkurranseregler/taekwon-do-itf/ 
 
Registrering 
Klubbene har ansvar for at alle klubbens deltagere er meldt inn 
i NKF og at de har gyldig forsikring. Uten gyldig skadeforsikring 
og innbetalt startkontingent får ikke utøverne delta. 
 
Dommere 
Dommere kalles inn av regionleder, men alle klubber som 
deltar skal stille med dommere. Dommer skal stille i korrekt 
dommerantrekk: Mørk dress, hvit skjorte, marineblått-slips og 
hvite sko 
 
 
 
 
 

 
 
Forbehold om avlysning 
Norges kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse 
stevnet ved lav påmelding eller andre forhold som ligger 
utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges 
Kampsportforbund har intet ansvar for eventuelle bestilte 
billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i 
forbindelse med stevnet. 
 
Lagledere 
Alle klubber som har deltagere med i mesterskapet må stille 
med lagledere. 
 
Klasser Vestlandsmesterskapet 
Firevendinger spark (kun kadetter), mønster, high kick og 
sparring.  
 
Kadetter født:   2007/2008 
Yngre Junior født:  2005/2006 
Junior født:   2004/2003  
Eldre junior født:   2002/2001 
Senior født   2000/eldre 
Veteran    + 40 år 
 
For vektklasser og mønsterklasser, se påmelding på 
SportData. (Link til venstre). 
 
Deltagelse 
- Minimum Grad: bestått en gradering 
- Utøvere kan kun representere en klubb 
- Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til 
vanlig 
praksis. 
 
Spørsmål: 
Frode Steindal e-post: frode@fanatkd.no 
 
Foto og film: 
NKF opplyser 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 

Invitasjon til 
Vestlandsmesterskap for kadetter, ungdom og voksne 

Søndag 10. mars 

Laksevåghallen 

 

Arrangør: 

 

 

Robert Hamara 

robert.hamara@kampsport.no 

www.kampsport.no 

Teknisk arrangør: 

 

 
Fana Taekwon-Do klubb 

E-post:  frode@fanatkd.no 
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