
FAKTORER MERKNADER

Forutsetter at utøvere har gjennomført ordinær 

kamp med avgjørelse innen kampidretten 

inneværende sesong.

Forutsetter innmelding i NKBF klubb, kamplisens, 

kampbok, legeattest etc.

4. Elever på 

Kickboxing 

linjer

Forutsetter innmelding i NKBF klubb, tatt oransje 

belte, kamplisens, kampbok, legeattest etc.

5. Beslutning

Endelig deltagerliste under NM vil være 

tilgjengelig etter at påmeldingsfristen til NM er 

utløpt, dispensasjonssøknadene behandlet og 

listen er vasket/kontrollert

Leder Dommerkomiteen

6. Merknader

Det er ikke kvalifisering i lettkontakt for SENIOR/ungdom/junior-delen av NM 2018, men de generelle 

minimumskrav til all NM-deltagelse gjelder (se over).

Denne ordningen vil bli evaluert etter hver sesong

Iht nytt landslagsuttak semi- og fullkontakt 

pr 1 jan 2018.

GENERELLE KRAV/KRITERIER TIL NM 2018

Når fristen for påmelding til NM er utløpt vil 

Dommerkomiteen og Stevneansvarlig/Hoveddommer for 

NM vaske listene i hver vektklasse ift kvalifiseringskravene 

og dispensasjonssøknadene. 

3. Utøvere fra 

annen 

kampidrett i 

NIF

Dersom en utøver har dokumentasjon/kampbok fra 

godkjent kampidrett med knockout innen NIF kan det gis 

dispensasjon til direkte deltagelse i NC/NM i ringsport.

NM Disp. søknad fremmes i klubbportalen 

m/dokumentasjon

Elever på Folkehøyskole/Videregåendes kickboxing linje 

gis etter søknad i klubbportalen dispensasjon for 

deltagelse i NM 2018. Dette gjelder for ungdom og junior 

tatamisport, samt senior pointfight.

2. Landslags-

utøvere
Automatisk kvalifisert iht vektklasse hvis påmeldt

1. Generelle 

minimums-

krav til all NM-

deltagelse

NM deltagere må være medlem i en NKBF klubb.

Minimumskrav iht NKBF kampreglement gjelder alle 

kampformer (alder, belte, lisens, kampbok, legeattest 

mm.).

Krav for FC/K-1/PF/LC/MF er å ha deltatt på minimum ETT 

NC stevne eller Scandinavian Open ila 2017-18.

Videre vil gullmerket tatt på en av de overnevnte 

kvalifiserende stevnene i inneværende sesong kvalifisere 

for NM deltagelse i ringsport. 

For dem som faller utenfor disse kriterier så kan 

Dispensasjon gis etter NM Disp. søknad med begrunnelse 

/ dokumentasjon i klubbportalen.

DETALJKRAV / KRITERIER

Deltagelse i pointfight, lettkontakt, fullkontakt, 

musical forms og K-1 under Scandinavian Open 

2017, NC 3-17 Tjeldsund, NC 1-18 Risør og NC 2-

18 Oslo vil kvalifisere for deltagelse i NM 2018. 

Merknad: Dispensasjon utover dette gis normalt 

ikke, men dommerkomiteen kan i særskilte 

dokumenterte tilfeller gi dispensasjon etter 

søknad gjennom klubbportalen.

Merknad: NM Disp. søknader i klubbportalen 

behandles av Leder Dommerkomiteen og 

Stevneansvarlig/ Hoveddommer i forkant av NM


