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FM     2   20 
TAEKWON-DO KIRKENES 

07-08. mars 2020 – Kirkenes Ungdomsskole 

 

 

 
Arrangør: Norges Kampsport Forbund 

Robert Hamara mob: 922 33 143 
 Robert.hamara@kampsport.no 

www.kampsport.no 
 

Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do Klubb 
Kontaktperson: Kent.Tore Skagen 

Mob: 479 77 053 
Epost: skagen@ntkd.no 

http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main
http://kirkenes.ntkd.no/
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mailto:Robert.hamara@kampsport.no
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Velkommen til FM i Kirkenes!!!  
 

 

FM i Kirkenes er et åpent stevne for alle som trener ITF Taekwon-Do og er medlem i Norges 

Kampsport Forbund.  

 

Mesterskapet avholdes den 07. Mars i gymsalen ved Kirkenes Ungdomsskole.  

Treningssamling avholdes den 08. Mars i gymsalen ved Kirkenes Ungdomsskole. 

 

Registrering og innveiing skjer på skolen fredag ved ankomst.  

 

Viktige datoer som må overholdes:  

 

Påmeldingsfrist:   23.februar (gjøres i sportdata) 

 

 

Øvrig informasjon finner du videre i invitasjonen - samt på vår nettside  

http://kirkenes.ntkd.no   

 

 

FORSIKRING 

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. 

 

 

FOTO OG 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 

 

 

DELTAKENDE KADETT og JUNIORER  

Alle barn og juniorer som skal delta i FM, må ha en ansvarlig reiseleder fra sin klubb.  

Barn og Juniorer uten dette i orden vil ikke kunne delta i FM. 

 

 

REGLEMENT 

https://kampsport.no/taekwon-do-itf/regler-og-overgang/ 

 

  

 

Vi ser frem til nok et minneverdig mesterskap i nord! 

http://kirkenes.ntkd.no/
http://www.kampsport.no/
https://kampsport.no/taekwon-do-itf/regler-og-overgang/


PÅMELDING  

 

Påmelding skjer via klubbens ansvarlige, som melder på utøvere i Sportsdata. Det er ikke 

anledning til å melde seg på direkte eller etter at fristen er gått ut. Trekningslister og annen 

info legges ut på kirkenes.ntkd.no 

 

NB! 

Feil i påmelding som ikke er rettet innen påmeldingsfristen eller at påmelding ikke er mottatt 

før fristen går ut kan medføre diskvalifikasjon. Manglende betaling før stevnet starter, vil 

medføre at utøveren ikke får delta. 

 

Deltageravgift FM og kadettstevne 300,- 

Klubbavgift 1000,- 

FM-middag Thon hotell Voksne kr.300,-            Under 12-år kr.250,- 

Treningssamling søndag 125.- for kadetter – 225.- for Voksne/junior 

Overnatting skole 500.- fredag-søndag inkl frokost. 

 

 

BETALING 

 

Klubbene faktureres for klubbavgift og deltakeravgift i forkant av mesterskapet, basert på 

den påmeldingen som er sendt inn, og forfaller til betaling før FM. 

 

 

ALDERSGRENSE OG MINSTE BELTEGRAD  

 

Minimum alder Kan delta fra og med det året man fyller 9år. 

 

Utøvere kan kun representere en klubb. 

Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til 

vanlig praksis. 

Knusing er kun for Senior (det året man fyller/ 19+) som 

har sort belte. 

 

Minimum beltegrad Mønster:  Hvit Belte, (Bestått en gradering) 

Sparring:  

                  Kadett 1 og 2 Hvit belte, (Bestått en 

gradering) 

                  Øvrige klasser gult belte (8 gup). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KLASSER 

 

Mønster Kadett 1          9-10  år (fra det året man fyller 9 år) 

Kadett 2          11-12  år 

Yngre junior 13-14 år 

Junior  15-16  år 

Eldre junior 17-18 år 

Senior  19-35 år 

Veteran           36+      år 

 

Klassene deles inn etter det året man fyller år. Eks: er du 

14 år, men fyller 15 i år, da regnes du som Junior. 

Fyller du 17 år i år er du eldre junior osv. 

Sparring 

 

 

 

Kadett 1           9-10    år (fra det året man fyller 9 år) 

Kadett 2          11-12   år 

Yngre junior 13-14 år – gult belte + 

Junior  15-16 år – gult belte + 

Eldre junior 17-18 år – gult belte + 

Senior  19-35 år – gult belte + 

Veteran           36+     år – gult belte 

Knusing Senior  19+ år (sort belte) 

Spesialteknikk Junior + 15 år (rødt belte) 

 Det inndeles etter grad ved øvelsene og etter vekt i 

sparringen.  

I tillegg inndeles etter høyde for kadett 1-2 og yngre junior 

i sparring. Dette gjøres når klassen starter. 

 

 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. 

 

 Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser 

ved behov. 
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INNKVARTERING  

 

HOTELL 

 

Bestilling og betaling gjøres direkte til hotellet, spør etter idrettspris. 

 

Thon Hotell Kirkenes 

Booking telefon 78 97 10 50 

 

 

 

Scandic Hotell Kirkenes 

Booking telefon 78 99 59 10 

 

 

 

OVERNATTING Kirkenes Ungdomsskole  

 

Dersom det er ønskelig kan man overnatte på Kirkenes Ungdomsskole.  

Her må de klubbene som har utøvere som overnatter ha med reiseledere.  

Kirkenes Tkd klubb stiller nattevakt/brannvakter som vil være til stedet i tidspunktet 2300 til 

0700. 

Det er mulig å kjøpe mat i kantina i hallen lørdag og søndag. 

Det er toalett og dusjmuligheter i tilknytning til lokalet. 

 

Overnatting på skolen koster 500 pr.person for hele helgen, inkl.frokost lørdag og søndag. 

Påmelding gjøres via sportdata. 

 

 

INNVEIING/ REGISTRERING  

 

En lagleder for hver klubb må møte i sekretariatet på Skolen ved ankomst, for å registrere 

sine utøvere.  

 

Alle må møte til registrering, både tilreisende og utøvere fra Kirkenes.  

Dette skjer på skolen, der eksakt rom vil bli annonsert.  

 

Sted:   Kirkenes Ungdomsskole 

Dato:   Fredag 06. mars  

Tidsrom:  Kl 20.00 – 21.30  

 

LAGLEDERMØTE  

 

Det blir avhold et kort lagledermøtet fredag 06. mars kl 21.00 på Kirkenes Ungdomsskole. 

Hver klubb må stille med en ansvarlig lagleder. 

Informasjon for stevnet vil bli gitt her. 

 

http://kirkenes.ntkd.no/


 

FM Middag  

Sted:   Thon Hotel  

Dato:   Lørdag 07. mars 

Tidspunkt:  Kl. 18.30  

Pris:   voksen Kr 300,- pr person , barn under 12 år kr.250,-s pr.person. 

Meny:   Buffet   

 

Arrangementet er alkoholfritt, og det vil bl.a bli utdeling av bestemannspremie etc.  

 

FM Middag betales samlet fra hver klubb. 

 

TRENINGSSAMLING 

Sted:   Kirkenes Ungdomsskole 

Dato:   Søndag 08. mars 

Tidspunkt:  0930-1330 (barn 0930-1200) 

Pris:   kr.125.- kadett 1 og 2 / kr.225.- Junior og Voksne - pr. person 

Betales samlet fra hver klubb. 

 

 

 

 

 

PROGRAM  

 

Fredag 16.mars:  

18.00 – 21.30 Innlosjering Hotell 

20.00 – 21.30 Registrering Kirkenes Ungdomsskole 

21:00  Lagledermøte Kirkenes Ungdomsskole 

 

Lørdag 17.mars:  

08.45 – 09.00 Velkommen 

09.00 – 13.00 FM del 1,  

13.00 – 14.00 Pause 

14.00 – 17.00 FM del 2,   

18.30 – 20.00 FM Middag på Thon Hotel  

 

Søndag 18.mars: 

0930-1330 (barn 0930-1200) Treningssamling  

 

 

Vel møtt! 

http://kirkenes.ntkd.no/

