
  
 

 

Referat fra WTF seksjonens møte.  

Tidspunkt: den 11. oktober.  

Tilstede: Håkon Frederiksen, Terje Forsund, Gitte Østhus, 

Knut Olav Brecke, Reidun Toft, Martin Kaasgaard som 

sekretær. Erling Mytting og Coral Falcó deltok på sak 39/16, 

43/16 og 44/16 Trond Søvik og Trond Berg deltok på sak 39/16, 

44/16 og 42/16 

Sak Tittel og orientering 

WTF  
37/16 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat 

Referatet godkjennes   
 

38/16 Prioriteringer for perioden 
Saken utsettes til neste møte.  
 

39/16 Godkjent utstyr  
Forbundet har mottatt flere reaksjoner på at utøvere ikke fikk delta på NC3, da de 
ikke hadde korrekt utstyr.  

Seksjonsstyret ønsker at A-klasse utøvere skal benytte WTF godkjent utstyr for å 
tilnærme seg internasjonalt regelverk. B-klassen og barn kan benytte utstyr som er 
beregnet for taekwondo og av internasjonal standard. Praktisk gjøres dette ved å 
inkludere B-klassene i unntaket for barn. 

Administrasjonen gjør endringen i regelverket og sender ut informasjon. Håkon 
frastod fra debatten av habilitetsårsaker.       
 
Endelig regel blir formulert slik:  
 
8.1 Utøvere i ungdom-, junior- og senior A klasser skal bære WTF godkjent 
beskyttelsesutstyr på regionale- og nasjonale stevner, samt NM. Utøvere i 
barneklassene (A og B) samt alle B-klasser skal bruke tilsvarende 
beskyttelsesutstyr beregnet for Taekwondo og av internasjonal standard. Ved Tag 
team konkurranser har Norges Kampsportforbund lov til å ha reklame på 
kampvester og hjelmer. Ved tvil om beskyttelsesutstyrets egnethet, avgjør 
stevnets dommerleder som utstyret skal godkjennes for bruk i konkurransen. 
 

40/16 Kort orientering om igangværende prosesser 
Det er igangsatt en prosess med Sportsdata, når oppgavelisten er skriftliggjort 
oversendes listen til seksjonsstyret til orientering. 
 

41/16 Budsjett for 2017 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 



  
 

 

42/16 NM avklaringer  
Seksjonen vedtar at det åpnes umiddelbart opp for påmelding for alle i NM. Det 
eksisterende krav om 2 NC deltakelser fjernes.  
 
Seksjonen er enige om å imøtekomme klubbens ønske om ikke å gjennomføre en 
bankett. Det skal imidlertid gjennomføres en middag for funksjonærer.   
 
Gaver finansieres på dommerkomiteen sitt budsjett. Administrasjonen undersøker 
antall innkjøpte gaver i fjor.    
 
Videre bør det tas en diskusjon om hva NM og NC skal være for arrangementer. 
Dette settes på sakslisten til et senere tidspunkt. Seksjonen utfordre i den 
sammenheng landslagsledelsen på dialog og kommunikasjon, spesielt med fokus 
på å synliggjøre landslagsutøverne også på NC.  
 
Håkon har på vegne av arrangementskomiteen fremmet noen bekymringer rundt 
administrasjonens støtte til arrangementsgjennomføringen. Generalsekretæren 
følger opp dette med administrasjonen.  
 

43/16 Enderinger i klasser  
Seksjonsstyret skal vurdere å oversende en sak om endring av ulike klasser til 
dommerkomiteen. Se saksfremlegg.  
 
Seksjonsstyret vedtar å endre aldersgrensen til 40 år, slik denne er i 
overensstemmelse med KO loven. Dette forutsetter at dommerkomiteen er enig. 
Dommerkomiteen må imidlertid gi tilbakemelding innen 18. oktober for å få dette 
på plass innen NM.  
 
Seksjonsstyret ønsker ikke å endre den nedre aldersgrense per dags dato.  
 
Seksjonsstyret diskuterte videre erfaringene med høydekrav, dommerleders 
vurdering er at det nye regelverket fungerte som ønskelig, men det kom som 
ventet negative tilbakemeldinger fra enkelte deltakere men dette var ikke flertallet. 
Ordningen fikk også positive tilbakemeldinger. Seksjonsstyret vedtar å ikke endre 
A klasse endringen som ellers skulle gjelde fra 1.1 (punkt 5.3. i regelverket)     
 

44/16 Konsekvenser av ny KO forskrift 
Trond Berg orientere om at forbundet har jobbet aktivt politisk med å få til 
endringer i forskriften og dette arbeidet har nå gitt resultater.  
 
Seksjonsstyret tar endringene i den nye forskriften til orientering. Seksjonsstyret 
ber administrasjonen undersøke om det er mulig å søke en stående dispensasjon 
fra §9 slik denne blir i overensstemmelse med WTFs internasjonale regelverk.   
 
Som konsekvens av dette ber seksjonsstyret dommerkomiteen endre 
kampreglementets §6.4 til totalt 6 kamper per dag for kamper omfattet av 
knockoutforskriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

45/16 Møteplan 
Styret ber om følgende saker tas opp på neste møte.  
 

- Prioriteringer for perioden og budsjett for 2017.  
 

Da neste møte er i forbindelse med NM foretas en del forberedelse på telefon i 
forkant slik møtet holder seg innenfor tidsplanen for NM.  

46/16 Eventuelt 
I etterkant av møtet ble det avholdt møte med NM arrangørklubben.  
 

 


