
   

 

 
 

Invitasjon til 

Kyokushin Open 2020 

Bergen 

 
 

Bergen Karate Klubb 
i samarbeid med Norges Kampsportforbund Karate seksjonen 

har gleden av å ønske alle karatevenner hjertelig velkommen til  
Kyokushin Open 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Kyokushin Open 
2020 

 
 
 
 
 

15. februar 
BERGEN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Arrangør: 

Bergen Karate Klubb 
Nils Dybsland, mobil: 951 18 483 

E-mail: nod@entra.no 

 
Norges Kampsportforbund 

Bjørn Solberg, mobil: 997 01 059 
E-mail: bjorn@kampsport.no 

mailto:nod@entra.no
mailto:bjorn@kampsport.no


   

 

Sted Laksevågshallen 

 
Lyderhornsvei 42, 5163 LAKSEVÅG 
 

Dato Fredag 14. februar 2019 

 
 

Hotell     
19.00 – 21.00 – registrering og innveiing 
20.00 – 22.00 - dommermøte for alle dommere.  

 Lørdag 15. februar 2019 

Tentativt program 

08:30 Laksevågshallen åpner  
09:00 Gratis transport med buss fra stevnehotellet, Scandic Bergen City. 
09:30 Legesjekk fullkontaktutøvere 
10:30 Lagledermøte 
11:00 Stevnestart 
16:30 Stevneslutt 
16:45 Gratis transport med buss til stevnehotellet. 
20:00 Sayonaraparty 
Tidsskjema vil bli lagt ut på Internett etter påmeldingsfristens utløp. 
Følg med på www.kampsport.no for endelig program. 

Klasser 

Fullkontakt 

Fullkontakt m/knockout +18 år (utøvere over 40 år sender søknad på mail: bjorn@kampsport.no 
Damer: 
Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Menn: 
Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), Lett tungvekt (-90), tungvekt (+90) 
 
 
Rekrutteringsklasse + 18 – 40 år: 
Damer: 
Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Menn: 
Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), Lett tungvekt (-90), tungvekt (+90) 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
+ 40 år 

Damer: 
Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Menn: 
Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), Lett tungvekt (-90), tungvekt (+90) 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
15-17 år 

Jenter: 
Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Gutter: 
Lettvekt (-65), mellomvekt (-75), tungvekt (+75) 
 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
13-14 år 

Jenter: 
Lettvekt (-50), mellomvekt (50-60), tungvekt (+60) 
Gutter: 
Lettvekt (-55), mellomvekt (55-65), tungvekt (+65) 
 

 
  

 
 

http://www.kampsport.no/
mailto:bjorn@kampsport.no


   

 

Regler  

Kumite 

Fullkontakt: Norges Kampsportforbund godkjente regelverk for fullkontakt karate og 
fullkontakt karate med begrensninger. 
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/karate/  
 

Deltagelse 

Aldersgrensedato: 15. februar 2019 
Det er utøveren sin alder på stevnedagen som er avgjørende for hvilken klasse utøveren skal 
delta i.  
 

Administrativ info 

Påmelding 

Påmelding for norske utøvere gjøres i terminlisten til NKF innen fredag 31. januar. 
https://www.sportdata.org/kampsport/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=372#a_eventhead 

 

Startkontingent 

Individuelt: kr 400,- pr utøver /klasse 
 
Startkontingenten faktureres klubbvis fra arrangør etter stevnet.  
 

Trekning Trekningslister og tidsskjema vil bli delt ut til påmeldte klubber på stevnet. 

Registrering 

Norske klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges Kampsportforbund sitt medlemssystem 
tas ikke med i trekningen. 
Gyldig legitimasjon for utøver skal forevises ved registrering og innveiing. 
 

Dommere 

Påmelding av dommere skjer via Sportdata. Det vil være mulighet for aspiranter å dømme på 
stevnet. Kampene vil foregå på en matte, slik at det vil være behov for ca 10-14 dommere (alt 
etter antall påmeldte utøvere). Ved for stor pågang, gjøres det en begrensning av 
dommerkomiteen. NKF vil forhåpentligvis kunne bistå å dekke reisekostnader for et utvalg av 
dommerne. De med A-lisens vil bli prioritert. Påmeldingsfrist: 31 januar. 
 

Diverse 

Arrangør opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og 
funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng. 
 
Forbehold om avlysning 
Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller 
andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar arrangør intet ansvar for 
eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med 
stevnet. 
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Generelt  

Hotell /Overnatting 
 
 

 
Stevnehotell: 
Scandic Bergen City  
Se eget vedlegg for tilbud. 
 

• Enkeltrom inkludert frokost kr. 630,- inkl mva 

• Dobbeltrom inkludert frokost kr. 850,- inkl mva 

• Trippelrom inkludert  frokost kr. 1 050,- inkl mva 
 
Oppgi bestillingskode: KAR150219 
 
Bestillingen må gjøres innen fredag 31. januar 2020 
 
For å være garantert rom til denne prisen må bestilling skje innen 31. januar 2020 direkte til 
hotellet. Etter denne datoen gis kun avtalepris ved ledig kapasitet. 
  
Betaling: Opphold betales ved utsjekk. 
 
NB! Det lønner seg å være raskt ute med å bestille rom! 

 

 Fly 
Ved bestilling av flybilletter kan benyttes ”SAS sportspriser” som tilbyr høy fleksibilitet kombinert 
med rabattert pris! Les mer her: http://www.sas.no/Tilbud-og-priser/Priser/Sport/     

Transport 
Arrangør besørger busstransport fra stevnehotell til Laksevågshallen med retur. 
 

Kiosk i hallen Det vil være mulig å kjøpe frukt, mat og drikke. 

Bankett 
 

Det skal arrangeres bankett på Scandic Bergen City, lørdag 15. februar kl. 20.00  
Prisen er kr. 400,- for sportsbankettbuffet 
Bindende påmelding gjøres på nettside til www.kampsport.no (se påmelding til mesterskapet) 
Påmeldingsfrist fredag 31. januar 2020. Begrenset antall plasser!!! 
 

 

Velkommen til Bergen! 

 

http://www.sas.no/Tilbud-og-priser/Priser/Sport/
http://www.kampsport.no/

