
 
Vil DU konkurrere internasjonalt? 

Landslagsapparatet ønsker å utvide og utvikle gruppen av utøvere som konkurrerer internasjonalt, og 

vi er ute etter å få med DEG som vil konkurrere i internasjonale konkurranser! 

Erfaringsmessig har det vist seg at klubber med landslagsrepresentasjon og / eller utøvere som 

konkurrerer internasjonalt, bidrar til å løfte aktiviteten og nivået bredt i sin egen klubb. 

Landslagsgruppen mener derfor at arbeidet som legges ned av potensielle landslagskandidater, 

apparatet og trenere i og utenfor klubben, også vil være til inspirasjon for andre i klubbene. 

 

Hvem kan bli med i landslagsgruppen? 

Vi ønsker en inkluderende gruppe, som består av utøvere som ønsker å konkurrere internasjonalt og 

er villige til å forplikte seg til satsingen. Altså er ikke nåværende nivå det viktigste, men derimot 

innsatsvilje og nettopp ønsket om å konkurrere internasjonalt.  

Du: 

• Ønsker å konkurrere internasjonalt 

• Har konkurranseerfaring nasjonalt 

• Er minst 14 år i 2022 

• …men gjerne eldre – det er også plass til voksne utøvere! 

• Har en klubbressurs som kan følge deg opp i det daglige (dette må klubben sørge for)  

• Er villig til å dedikere/forplikte deg til delvis fastlagte treningsopplegg, jevnlig oppfølging 

og deltakelse på samlingene landslaget fastsetter 

Deltakelse er viktigere enn talent: Dette handler både om å kunne utvikle deg som utøver over tid, 

om at du skal gjennomføre gode oppkjøringer og bli godt kjent med coach som følger deg på 

representasjonsstevner*. I tillegg handler dette om å bygge en ønsket landslagskultur, hvor innsats 

skal veie like tungt eller tyngre enn talent. 

*Et representasjonsstevne er EKO/WKO/EFKO/WFKO sine EM eller VM,  
altså de stevner hvor det er kvoter og begrenset antall plasser. 

Hva får utøverne i landslagsgruppen? 

Landslagsapparatets mål er å skape de nødvendige forutsetningene for at utøvere kan utvikle seg 

optimalt og bli solide internasjonale konkurranseutøvere. Dette er et lagspill, og det er årsaken til at 

apparatet vil stille krav til innsats og dedikasjon fra utøverne. Fra apparatets side vil det bli lagt opp: 

• Jevnlige samlinger 

Mange samlinger vil være åpne for alle, men det vil kjøres egne, spesialiserte treninger for 

landlagsgruppen. Det er også planlagt felles oppkjøringer med vår svenske nabo, som i 

kyokushin er å regne som en storebror og dermed svært utviklende for oss i Norge.  

• Oppfølging av treningsopplegg 

Utviklingen skjer like mye i hjemmedojoen som på samlinger, og apparatet vil derfor bistå 



 
med å lage treningsprogram for de enkelte utøverne. Derfor skal også utøverne ha en 

klubbressurs som kan følge opp utøverne i gjennomføringen av dette opplegget, både fra 

utøvers og klubbs side. 

• Trener og coach 

Landslagsapparatet sørger for at trener og coach som utøverne blir kjent med gjennom 

samlinger, følger med til representasjonsstevner (EM/VM). Coach vil stille på andre 

internasjonale stevner etter kapasitet og plan (f.eks. oppkjøringsstevner).  

Å være medlem i landslagsgruppen gir ikke utøverne automatisk plass i representasjonsstevner. Det 

kan være flere medlemmer som konkurrerer om plassene i samme kategori, og det kan være at 

utøvere foreløpig ikke holder nødvendig nivå til å delta i representasjonsstevner. Noen utøvere har 

kanskje heller ikke ambisjoner om å konkurrere på dette nivået selv om de konkurrerer 

internasjonalt. 

Øvrig informasjon 

Landslagsgruppen dreier seg om utøvere som ønsker å konkurrere internasjonalt, det være seg 

representasjonsstevner eller andre open-stevner. Derfor skal ikke landlagsgruppen følge opp utøvere 

fram mot eller på nasjonale stevner, og prinsipielt skal utøvere nasjonalt gis samme forutsetninger og 

muligheter. I de nasjonale stevnene skal klubbene derfor stå for oppfølging og coaching, og det vil i 

hovedsak også gjelde for utøvere i landlagsgruppen. Unntak kan gjøres dersom et nasjonalt stevne 

brukes som oppkjøringsstevne. 

Per i dag har NKO og landslaget svært begrensede økonomiske ressurser. Det jobbes med å hente inn 

mer midler, slik at NKO kan støtte representasjonsutøvere økonomisk. På sikt er målet å kunne dekke 

en stor andel av utgiftene til utøvere på representasjonsstevner og muligens noe på internasjonale 

oppkjøringsstevner, i tillegg til å dekke noe utgifter på samlinger. Dette er imidlertid ikke mulig i dag.  

Det betyr i dag at klubb og utøver må påregne å dekke en del utgifter uavhengig av stevnetype. Det 

er ikke et mål at NKO skal dekke open-stevner (med unntak av enkelte oppkjøringsstevner) på sikt 

heller, så her må klubbene og utøverne påregne kostnader. 

 

Hva nå? 

På sommerleiren vil det bli satt av tid til både informasjon og å melde sin interesse til gruppen. 

Selvfølgelig vil det være mulig å melde sin interesse utenom dette også, men vi ønsker å starte en 

solid oppfølging snarest mulig, og særlig for utøvere som er aktuelle for U20-EM i november. 

Etter sommerleiren vil det også bli gitt informasjon om hvordan man senere kan melde interesse. 

 

Med vennlig hilsen landslagsapparatet 

Nils (BKK), Steffen (RKK), Kristian (EKK), Amir (AKK) og Marleen (RKK)  

 


