
Rogalandsmesterskap 
for barn, kadetter, ungdom og voksne 

Søndag 19. februar 2023 
 
 

Arrangør: 
 

 
 

                    Norges Kampsportforbund 
                          Robert Hamara 

                          robert.hamara@kampsport.no  
 

kampsport.no 

Teknisk arrangør: 
 

 
                
 
 
 

                    Bryne Taekwon-Do Klubb 
                     Øyvind Søiland, os@selvforsvarbryne.net 

 
                           Bryne.NTKD.no 

 
 
 
 

Sted 
Nærbøhallen 
Jernbanevegen 18, 4365 Nærbø 
https://goo.gl/maps/jKJK6z91PV9Ton4a7 

 
Tidsskjema 
Kl: 10:00 Dommermøte 
Kl: 10:30 Barnestevne (Uten forhåndspåmelding)  
Kl: 12:00 Kadetter, Junior, Senior og veteran. 

 

Påmelding  
Påmelding til mesterskap i Sportdata av klubbadmin innen 17.02.  
Registrering til barnestevne ved oppmøte. 

 

Startkontingent 
Barn og Kadetter       100,- kr 
Ungdom og Voksen   200,- kr 
 
       Vipps #561478 

 

Trekning 
Trekning blir foretatt lørdag 18.02. 

 
Regler: 
Stevnet gjennomføres etter ITF-seksjonens regelverk: 
https://bit.ly/3s4iWQR  

Registrering 
Klubbene har ansvar for at alle klubbens deltagere er meldt inn i 
NKF og at de har gyldig forsikring. 
Uten gyldig skadeforsikring og innbetalt startkontingent får ikke 
utøverne delta. 

 
Dommere 
Dommere kalles inn av regionleder, men alle klubber som deltar skal 
stille med dommere. 
Dommer skal stille i korrekt dommerantrekk: 
Mørk dress, hvit skjorte, marineblått-slips og hvite sko 

 
Forbehold om avlysning 
Norges kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet 
ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. 
Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund har intet ansvar for 
eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har 
hatt i forbindelse med stevnet. 

 
Lagledere 
Alle klubber som har deltagere med i mesterskapet må stille med 
lagledere. 

 
 

Klasser 
Mønster, high kick og sparring: (+Firevending spark for kadetter) 

 
• Kadetter: Fyller 11-12 år i 2023 (f. 2012-2011) 
• Junior 1: Fyller 13-15 år i 2023 (f. 2010-2008) 
• Junior 2: Fyller 16-18 år i 2023 (f. 2007-2005) 
• Senior: Fyller 19-39 år i 2023 (f. 2004-1984) 
• Veteran: Fyller 40 år eller mer i 2023 (f. 1983 eller tidligere) 

 
For vektklasser og mønsterklasser, se ITF-seksjonens regelverk. 
(Link til venstre). 
 

 
Deltagelse 
- Minimum Grad: bestått en gradering 
- Utøvere kan kun representere en klubb 
- Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig 
praksis. 

 

Spørsmål: 
Øyvind Søiland, os@selvforsvarbryne.net  

Foto og film: 
NKF opplyser at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med 
deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell 
samanheng på www.kampsport.no 

 


