
 

 

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet 
som tillater knockout 

 

Norges Kickboxingforbund – Kickboxing fullkontakt, Kickboxing 

lowkick og Kickboxing K1 

 

Vedtak 22. desember 2016: 

«Med hjemmel i lov av 15.06.2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout 

§ 1, jf. forskrift av 31.08.2001 nr. 103 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert 

kampaktivitet som tillater knockout (forskriften) §§ 1 og 2 tredje ledd, Har 

godkjenningsnemnda fattet følgende vedtak:  

Søknad om godkjenning fra Norges Kickboxingforbund til å drive Kickboxing fullkontakt, 

Kickboxing lowkick og Kickboxing K1 godkjennes under følgende forutsetninger: 

- Kampreglementet må tydeliggjøre at utøvere som deltar i Kickboxing fullkontakt, 
Kickboxing lowkick og Kickboxing K1 hvor det tillates knockout ikke skal være under 18 
år eller over 40 år, og at godkjenningsnemnda kan på grunnlag av søknad gi individuell 
dispensasjon for utøvere over 40 år. 

- at følgende ordlyd legges inn i Kampreglement § 4 ( i tillegg til eksisterende tekst): 
«Helseattesten skal baseres på følgende: 
a. en fullstendig klinisk undersøkelse 
b. en nevrologisk undersøkelse 
c. opplysninger om tidligere skader og sykdom av betydning for deltakelse i 

organisert kampaktivitet som tillater knockout. 
For en utøver som har fått karantene som følge av støt mot hodet, igjen kan delta 
i organisert kampaktivitet, skal utøveren vurderes av spesialist i nevrologi eller 
nevrokirurgi for å avdekke om vedkommende er påført skade av betydning for 
videre deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout. Til grunn for 
vurderingen skal det foreligge en magnetresonanstomografiundersøkelse (MR) 
eller en computertomografiundersøkelse (CT) av hodet. Spesialist i nevrologi eller 
nevrokirurgi kan i tillegg kreve at ytterligere undersøkelser utføres for å kartlegge 
utøverens helsetilstand. Undersøkelsesresultatet skal føres inn i utøverens startbok 
eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale.» 

Godkjenningen gjelder inntil videre jf. forskriftens § 14 (1) annet pkt. Godkjenningen 

forutsetter årlig rapportering, inkludert skadestatistikk innen den dato godkjenningsnemnda 

bestemmer.  

Godkjenningen er basert på NKBFs Kampreglement for ringsporter – fullkontakt, Low-kick og 

K1 av 26.11.2016. Alle endringer i regelverk må omgående sendes til godkjenningsnemnda 

for orientering og eventuelt godkjenning.» 



 

 

Eventuelle dispensasjonssøknader etter forskriften kan fremsettes overfor 

godkjenningsnemnda og skal begrunnes. 

 


