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Et av Norges beste landslag

❖ NKBF har vært i toppen i mange år og gjenskapt store prestasjoner

❖ Beste kampidretts landslag gjennom mange år - VM og EM titler

❖ Titler i SportAccord Combat Games

❖ Omfattende samarbeid med Olympiatoppen

❖ Konstant i verdenstoppen i «våre» disipliner

❖ Dominerer i kvinnedisiplinene



Samarbeidet med Olympiatoppen

 Siden 1999 har NKBF hatt en samarbeidsavtale 

med olympiatoppen.

 Samarbeidet er nært forbundet med de resultatene 

NKBF har produsert.

 «Først resultat- deretter penger»

 NKBF er en av to ikke olympiske idretter som har en 

slik avtale med olympiatoppen. 



Fundamentet i avtalen 

 Olympiatoppen støtter 2 av våre grener som 

landslagsdispliner

 De to landslagsgrenene vi har i dag er videre blitt 

kvalitetsvurdert for å sikre at nivået er høyt nok til at OLT 

ønsker å bidra med finansiering.

 Dersom vi som særforbund vil «bytte ut» en av våre 

landslagsgrener, så vil OLT gjøre en ny vurdering av den nye 

grenen. 

 Vi kan legge til flere landslagsgrener, men OLT vil fortsatt kun 

bidra til å støtte to grener. 



Innholdet i avtalen

 Utøvere som får medaljer i EM og VM mottar stipender fra 

OLT på 50-70000kr.

 Forbundet får en tildeling på overnattingsdøgn på Scandic 

Olympiatoppen som sparer oss for store kostnader til hotell i 

Oslo på samlinger.

 Det blir gitt øremerkede midler til samlinger som bidrar til at 

det kan gjennomføres hyppige landslagssamlinger. 

 Det blir også gitt øremerkede midler til trenerlønn, noe som 

bidrar til at landslaget kan drives forsvarlig med tanke på 

landslagsledelsens tidsbruk vs avlønning. 



Ressurser

 Halve budsjettet til landslaget finansieres av OLT. 

Uten denne avtalen kan ikke landslaget drives som i 

dag.

 Landslaget har en landslagssjef, og to 

landslagstrenere. I tillegg har fullkontakten en 

assistent for landslagstrener. 

 Landslaget består i dag av 9 utøvere i fullkontakt 

og 2 utøvere i pointfight. 



Strategi

 NKBF har i en årrekke fokusert på å samle 

ressursene om fullkontakt og pointfight på 

landslagsnivå. Dette har vært gjort for å oppnå 

mest mulig kvalitet på resultatsiden med et 

begrenset antall utøvere i vårt forbund. Det har 

også her forbundet har sin historikk og «know how» 

ute i klubbene. 



Resultater



Resultater

 Lille Norge har ved flere anledninger blitt kåret til en av verdens 3 beste 

nasjoner i fullkontakt internasjonalt. Dette er signifikant sett opp mot antall 

norske utøvere. 

 Fullkontakt har ligget jevnt på rundt 30-35 deltakere i NM de siste 13 

årene. Når man ser dette opp mot resultatene internasjonalt, så er dette en 

indikasjon på at det er andre faktorer enn kvantitet som avgjør resultatene 

for grenen internasjonalt. Forhold som treningskultur, kunnskap hos trenere, 

og matching for utøvere internasjonalt bidrar må ha en betydning for 

resultatene. Det samme gjelder for pointfight.



Konsekvenser for landslaget

 Dette forklarer også hvorfor landslagsutøver er en 

egen «gren» som vanskelig kan utøves i norske 

cuper. Samarbeidet med OLT har gjort det mulig 

for NKBF å gi våre utøvere en nødvendig 

internasjonal matching på de arenaene våre 

utøvere må være tilstede på for å høste EM og VM 

medaljer. 



Hvordan bli aktuell for landslag?

 Klubbene må ha en klar strategi for å eksponere 

utøvere for internasjonal matching.

 Sesongen kan ikke være «slutt etter NM»

 Utøvere må delta på internasjonale approberte 

stevner der landslagstreneren kan se dem mot 

relevant motstand.

 Trenere må matche sine utøvere med klokskap-

spesielt i fullkontakt, gjerne i dialog med 

landslagstrener. 



Fullkontakt

 Her kan du gjerne si noe om hva vi bør ha med 

Daimi



Pointfight

 I pointfight ser vi en dreining der de beste utøverne 

internasjonalt blir stadig yngre. De starter tidlig.

 Klubber som vil få frem pointfightutøvere bør starte 

med ungdom/junior

 Viktig med internasjonal matching- med måte.

 Deltakelse på samlinger er meget viktig



Suksesskriterier på landslaget

 Et godt inkluderende miljø der utøvere tar vare på 

hverandre, og skaper vinnerkultur.



Suksesskriterier- kultur

 Kontinuitet på trenersiden gjennom en årrekke

 Individuell oppfølging av utøverne- alle behandles 

ikke likt

 God kontakt mellom utøver og landslagstrener

 Toppidrettskultur der landslagstrenere er ansvarlig i 

alle landslagsaktiviteter- herunder coaching. 

 Kvalitetssystem for planlegging og evaluering



Godkjent av og medlem av:

❖ 5 kontinenter
❖ 129 medlemsland
❖ 98 forbund offisielt godkjent nasjonalt



Gode på coaching

Vår fokus;
❖ Vær oppdatert og dedikert
❖ Se hvert enkelt individ forskjellig
❖ Vis at du bryr deg og lytt til utøveren
❖ Snakk med utøveren og still opp når det er tunge perioder og bidra mentalt
❖ God til å evaluere før, under og etter og endre til det beste for utøveren og 

hele teamet
❖ Vis tillit for å få tillit
❖ Vær positiv skap god energi i teamet
❖ Involver utøverne i planleggingen av sesongen og be om feedback underveis i 

sesongen
❖ Involver utøverne i gjennomføring av samlinger og hvert enkelt økt
❖ Planlegg grundig men vær også åpen for å endre
❖ Flink til å lese energien i gruppen og juster deretter
❖ Ha mye humor utover når man virkelig skal prestere


