
Referat fra Taekwondo sitt WTF debattmøte  
Onsdag 06. April kl 18.00-19.30, Ullevål Stadion 

Martin Kaasgaard fra administrasjonen innledet og presenterte arbeidet som arbeidsgruppen har 

jobbet med fra forrige møte. Dette arbeidet omhandler gradering og rettigheter til graderingen.  

Det er tenkt at arbeidsgruppen skal kunne legge fram et forslag til tingvedtak i juni som omhandler 

videre utvikling av dette arbeidet. Det bemerkes innledningsvis at det har kommet en del innspill på 

e-post i forkant av møtet.  

FØLGENDE BLE DISKUTERT 

Diskusjonen handlet raskt om Norges Kampsportforbund (NKF) sin rolle i forhold til Kukkiwon (KKW). 

Det er for NKF vanskelig å påvirke organisasjonen. Det er mastere som arbeider mot KKW uavhengig 

av det nasjonale forbundet.  

Det er lagt frem ønske om minimumspensum for graderinger. Dette kan hjelpe klubber som ikke er 

tilknyttet stilart. Her kan NKF sitt diplom og sortbelte være sentralt dersom internasjonal 

representasjon ikke er ønskelig fra utøver. Det ble henvist til Jujutsu sitt graderingsreglement der en 

gradering består av 2 obligatoriske deler og 2 valgbare deler – noe som kan vurderes implementert i 

WTF sine graderinger.  

Det var enighet i at dersom NKF sitt sortbelte kan nyttes som lokal/nasjonal gradering uten 

registrering i Kukkiwon vil dette by på utfordinger for de som ønsker å konkurrere, dømme eller være 

trenere på internasjonalt nivå.  

Forutsigbarhet i pris var et tema som ble bragt opp. Ulike mastere har ulik pris for gradering. En 

standardpris vil nok ikke bli satt med det første, men la det bli opp til hver enkelt master. Betalingen 

anbefales å gå gjennom klubbstyret for å unngå penger «rett i lommen til master». Grunnet 

dangraderingene sin høye sum er det også anbefalt å bruke bankkonto istedenfor kontantbetaling.  

Kostnadsnivået KKW ble også diskutert en del, men det er svært lite NKF kan gjøre med denne 

situasjonen.  

Det ble bemerket at til graderingen er det klubben som bestemmer hvordan graderingen skal 

gjennomføres samt hvilket pensum eleven skal kunne. Master som skal gradere bør ha en dialog med 

klubbstyret om hvordan det skal gjøres. 

 

KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL RAMMEVERK FOR GRADERING INNEN WTF-TAEKWONDO 

Avsnitt omhandlende omfanget av reglene, pkt. 2, s. 1:  

2. Godkjenning av grad tilkjent av annet nasjonalt særforbund bør endres til: «andre lands 

Kampsportforbund» 

Avsnitt omhandlende Graderingspanel og graderingsrett, 4. avsnitt, s. 2:  

Det foreslås å gjøre tydeligere at klubben kan sende inn klager på vegne av utøver og få anket 

graderingen. 

Avsnitt om Graderingsprosedyre. 



Det ble foreslås å fjerne krav om sikkerhetsutstyr, alternativt moderere dette.  Videre bemerkes det 

at det er forskjell på do-bok typer, og at dette punktet også bør revurderes.  

Avsnitt om Graderingsdiplom / sertifikat, avsn. 2, s. 3: 

Det bemerkes at dersom Norges Kampsportforbund skal ha graderingsrett må de evt. ha en master 

sin underskrift for å bestille hos KKW. Et annet alternativ er at master sender og mottar fra KKW uten 

forbundet sin innblanding.  

Det bemerkes videre at NKF må gjøre sin sortbeltegredering mer attraktiv.  

 


