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Høringssvar - forslag om oppheving av lov om forbud mot
profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om
organisert kampaktivitet som tillater knockout

Norges Kampsportforbund (NKF) er det 9. største medlemsforbundet i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komite (NIF) med over 40.000 medlemmer. NKF står tilsluttet 5
internasjonale særforbund innen Sportaccord og organiserer 20 kampsporter hvorav karate,
taekwondo, jujutsu og wushu (kungfu) er blant de største. Innenfor disse organiserer NKF 3
kampsportgrener hvor det er tillatt å vinne på knock-out (K0); karate, taekwondo og wushu.

Forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing
Innledningsvis kan vi meddele at NKF støtter forslaget om oppheving av lov om forbud mot
profesjonell boksing. Dette begrunnes med at vi har en KO-lov som skal regulere all kampsport og at
det blir skjevhet med et eget lovforbud mot profesjonell boksing.

Forslag til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater KO
Det fremgår av høringsbrevet at formålet med forslag til endringeriKO-loven er at all kampaktivitet der
knockout er tillatt skal bli regulert av en og samme lov og at alle idretter skal få en likebehandling.
Imidlertid opplever vi at loven tar utgangspunkt i kvinneboksing og ikke dekker våre kampsporters
behov for endring. Selv med de forslagene til endring av forskriften som er fremmet vil man like fullt
ikke kunne arrangere internasjonale fullkontakt konkurranser for karate, taekwondo og wushu i Norge.

Når det først skal gjøres en endring av forskriften er det viktig at det blir en likebehandling av alle
kampsportene. Vi representerer alene av alle organiserte kampsportutøvere i Norge.

Endringsforslagene i høringsnotatet

NKF har følgende kommentarer og innstillinger til endringsforslagene i høringsnotatet;
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§ 8 kamplengde: Godkjenningsnemda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsene i
nærmere bestemte tilfeller. Her legges det opp til alternativ 1 som er
maksimalt 20 minutters kamplengde for at kvinnelige boksere kan gå 10
runder a 2 minutter. Alternativ 2 er at tittelkamper for herreboksere er på
36 minutter. Kamptid for andre og større kampsporter som karate,
taekwondo, wushu og kickboxing er ikke hensyntatt.

NKFs innstilling:

§ 10 aldersgrense :

NKFs innstilling:

§ 11 beskyttelsesutstyr

I OL-idretten taekwondo konkurrerer man internasjonalt 6- 7 kamper pr.
dag. En kamp er på 3 runder å 2 minutter pluss eventuelt en
ekstrarunde på 1 minutt. Dermed behøver taekwondo alene minst 50
minutter pr. dag. Det som er like viktig i denne forbindelse er at
ventetiden mellom kampene også endres.

Kamptiden pr. dag settes til 50 minutter og ventetiden mellom kampene
settes til 10 minutter - som er det internasjonale kravet for taekwondo.

Aldersgrensen heves til 40 år med bakgrunn i det internasjonale
bokseforbundets regler. I karate og taekwondo er det ingen
aldersgrense internasjonalt.

Vi er for at aldersgrensen økes til 40 år, men vi ønsker samtidig at
internasjonale reglene for aldersgrense for de respektive kampidretter
skal gjelde og ikke bare reglene for boksing.

Krav om at utøvere skal benytte individuelt tilpasset hjelm fjernes med
bakgrunn i det internasjonale bokseforbundets regler. Denne regelen
hjelper også innen fullkontakt karate, mens taekwondo, wushu og
kickboxing benytter hjelm.

NKFs innstilling: Vi støtter forslaget om at hjelm ikke er påbudt i forskriften.

Likebehandling

Det er viktig for NKF å ha muligheten til å søke de internasjonale særforbundene om å kunne
arrangere internasjonale konkurranser i Norge. Den muligheten har vi ikke pr. i dag.

OL-idretten taekwondo er med sine 70 millioner utøvere i 206 land en av verdens mest utbredte
idretter og Norge er det eneste landet i verden hvor man ikke kan arrangere internasjonale
konkurranser. Det internasjonale taekwondo forbundet har endret kvalifiseringsreglene til OL slik at
det er blitt en stor prestisje og en fordel å kunne arrangere internasjonale konkurranser. Norge er det
eneste landet som ikke har denne muligheten.

Når man kan gjøre tilpasninger slik at boksing kan arrangere internasjonale konkurranser i Norge må
man også kunne gjøre tilpasninger for andre kampsporter slik at det blir likebehandling.

Ytterligere endringer som må gjøres

For NKF er det også viktig at følgende paragrafer endres i forskriften slik at vi kan arrangere
internasjonale konkurranser for karate, taekwondo og wushu i Norge på likefot med bokseforbundet;

§ 9 Kravet til maksimal vektdifferanse på 10 kilo for tungvektsklassen må fjernes.
De internasbnale konkurransere lene for den enkelte kam s ort le es til runn.

§ 8 Ventetiden mellom kampene må være lik de internasjonale reglene for den enkelte
kam s ort. Taekwondo har 10 minutter.

10 Alders rensen bør være lik de internas'onale re lene for de enkelte kam s ortene.
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Det er stor forskjell mellom de ulike kampaktiviteter som tillater KO. Det bør derfor i større grad
tillegges tillit til de internasjonale særforbundenes regelverk. F.eks. er det ikke tillatt med slag mot
hodet i fullkontakt karate og i taekwondo er armene lite benyttet samt at det benyttes
beskyttelsesutstyr i utstrakt grad. Å legge bokseforbundets regelverk til grunn for alle kampidrettene
blir derfor feil da konkurransformene er så ulike som fotball og håndball.

Det er også ytterligere krav i gjeldende regelverk i de internasjonale særforbundene, men dette er
forhold vi selv ønsker å øve innflytelse på og som vi mener vi kan få dispensasjon på fra overordnet
int. forbund. Dette gjelder krav om helseattest, startbok, nedre aldersgrense på 15 år og krav om
tannbeskytter, jf. nedenstående oversikt.

Oversikt over konsekvenser hvis kun de endringer som er sendt ut i høringen går igjennom

Oversikten viser at vi ikke kan arrangere internasjonale konkurranser i Norge for noen av våre
kampsporter selv etter de endringer som foreligger.




Hva må til av endrin er for å konkurrere i Nor e Taekwondo Karate Wushu
9 Ferne krav om maks 10 k vektforsk•ell i tun vekt X X X
10 øvre X




5 Ferne kravet om helseattest X




6 Ferne kravet om startbok X




8 Ferne be rensin en å antall kam er r. da X X




10 Må kunne konkurrere fullkontakt fra 15 år X X




8 Må ferne ventetiden mellom kam ene X X




11 til





Tannbesk tter må være frivilli




X




Norges Kampsportforbund ber om at §8, 9, 10 og 11 endres i.h.t. vår anmodning som nevnt i dette
høringssvar.

Med vennlig hilsen
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Trond Søvik
Generalsekretær

Trond Berg
President
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