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Kulturdepartementet 28 feb 2012

Deres ref/Journal nr: Vår ref/Journal nr:
KUD/20 des 12/Høringsbrev

Svar på høringsbrev —Forslag til endring av forskrift om sikkerhets-
bestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

1 Innledning
Norges Kickboxing Forbund (NKBF) viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet (KUD) datert
20 des 2012 vedrørende forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om
organisert kampaktivitet som tillater knockout. Forslaget gjelder forskriftens § 10 Aldersgrense,
hvor endringen foreslås til at, "Godkjenningsnemnda kanpå grunnlag av søknadfra særforbund
ellerfra utøver med stottefra sitt særforbund gi individuell dispensasjonfor utovere over 34 år".

2 Vurdering
Norges Kickboxing Forbund (NKBF) har de samme utfordringene som Norges Kampsportforbund
vedrørende aldersbegrensningene i lov og forskrift. Vårt verdensforbund, World Association of
Kickboxing Organizations (WAKO) som er medlem av Sport Accord, har en øvre aldersgrense for
ringsportene (med knockout) på 40 år. Den nasjonale aldersgrensen på 34 år er for enkelte meget
erfarne og skikkede utøvere en begrensning ift nasjonale konkurranser, forberedelser og
kvalifisering til internasjonale mesterskap. For NKBF vil dispensasjon fra aldersgrensen på 34 år
kun være aktuelt for et begrenset antall utøvere per år.

Alle utøvere som konkurrerer i ringsport skal uansett aldersgrense følge krav og pålegg iht
forskrift og NKBFs godkjente kampreglement. Kravene til kampaktivitetens utøvelse iht
forskriftens § 3-14 (inkl. helseattest) vil ivaretas av forbundet, mens fysisk skikkethet vil ivaretas
av utøver og klubb. Imidlertid vil ikke forbundet være interessert i å gi positiv påtegning på en
eventuell søknad om dispensasjon fra aldersgrensen uten at NKBF er sikker på at utøveren er
skikket for dette, eller har tilstrekkelig resultater å vise til. Utøvere som ikke er fysisk eller
helsemessig skikket vil kunne stille sporten i et uønsket dårlig lys nasjonalt eller internasjonalt.

3 Konklusjon
Norges Kickboxing Forbund (NKBF) støtter søknaden fra Kampsportforbundet og stiller seg bak
forslaget til ny tekst i § 10 i forskriften. NKBF vil følge opp alle sikkerhetsmessige forhold i
gjeldene forskrift og eventuelle nye krav medfølgende endringer i § 10. NKBF vil, dersom ny
forskrift blir godkjent, kunne fremme søknader om dispensasjon for et begrenset antall utøvere
som ansees skikket for nasjonal eller internasjonal deltagelse innen våre 3 godkjente ringsporter.
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