
Nominasjoner til årets utmerkelser under NM i Taekwondo WTF 2016  
 

Disse er nominert til årets utmerkelser. Det skal stemmes frem en i hver kategori under NM, der alle deltakende klubber får stemme. 

Nominasjonene er gjort av personer i taekwondomiljøet. Årets Taekwondoperson skal velges av seksjonsstyret og presenteres på NM.  

Årets Dommer  
Janne Viddal NTNUi TKD Jeg ønsker å nominere Janne Viddal til utmerkelsen Årets Dommer under årets NM. Janne har fungert som 

dommer i mange år og er en meget respektert dommer både nasjonalt og internasjonalt. Med stø hånd og 
trygghet leder hun alle fra de minste vektklassene til de tyngste uten å nøle. Janne Viddal er i våre øyne Norges 
beste dommer og fortjener alle heder og oppmerksomhet hun kan få.  

Henri Filmand Bergstaden 
Taekwondo Klubb 

Selv etter et par tilbakeslag for å prøve å blir IR, står fortsatt Henri på som dommer for seksjonen. Han gir ikke 
opp og er meget aktivt med på alle stevner. Bidrar til et godt miljø, med sitt gode humer og ståpå vilje.  

 

Årets Coach / Trener 
Knut Brevik Tong-Ir Taekwondo 

Klubb  
En bauta i Taekwondo miljøet i Midt-Norge og i Norge. Som 16 åring fikk han en forgylt plakett av Master Jae 
Wha Kim (klubbens far) for innsatsen han la ned i klubben i en vanskelig tid. I dag er han 46 år og ofrer vanvittig 
mye tid på barn og unge i klubben. Han har reddet klubben fra nedleggelse flere ganger og har vært en førende 
ressurs gjennom tiår. Han er jordnær og inkluderende - og setter alltid andre og klubben foran seg selv. Det 
finnes nok mange ildsjeler og dyktige trener-forbilder i Norge - og Knut er i høyeste grad en av dem. Som en mor 
skriver i en spørreundersøkelse klubben gjennomførte: "Knut du er en super trener! Du ser ungene og bruker tid 
på å forklare og vise hvordan det skal utføres. Du har struktur og myndighet på en trygg måte." I 2016 har Knut 
satt av 5 dager! Hver ENESTE uke til å trene klubbens eliteutøvere. (Han har fri på onsdager og lørdager). I tillegg 
tar han ut sine fridager på jobb til å reise rundt som coach med utøverne på stevner og treningsleirer nasjonalt 
og internasjonal. Knut Brevik er svært engasjert trener - en dyktig trener - og en katalysator for elitesatsingen i 
Midt-Norge; en vinnerskalle - og en svært kvalifisert trener til å få denne prisen etter alle tiårene han har ofret 
for å fremme Taekwondo, utøvernes personlige utvikling og gode holdninger for tusenvis av barn og unge.  
 
Meget gode prestasjoner på sine utøvere 

Ståle Børseth Heimdal taekwondo Han har lagt inn all sin tid i sporten her for og la utøverne oppfylle drømmene sine.  
 

Khalique Rana Grorud Taekwondo 
Klubb 

Grorud Taekwondo klubbs Khalique Rana har av Taekwondo Hall of Fame blitt tildelt utmerkelse for ”outstanding 
player and coach” i Las Vegas 2013 og kåret til årets Taekwondo person 2013 under NM Khalique var selv tilstede 



for å motta prisen på Taekwondo Hall of Fame sin prestisjefylte seremoni. Khalique Rana startet sin aktive 
karriere tidlig på nitti tallet. Siden den gang har han i en årrekke vært en av landets beste konkurranseutøvere, 
med mange nasjonale og internasjonale meritter bak seg. Etter hans aktive karriere bestemte han seg for å 
fortsette å sette sitt preg på Taekwondoén med å være aktiv som coach og hjelpe andre med å nå sine mål.  

Gunnar Bratli Tveita Taekwondo 
klubb 

En dyktig og erfaren coach. Profesjonell og som en far til utøverne på teamet. Gunnar jobber hardt fra morgen til 
kveld året rundt for klubben og sine utøvere. Gjennom årene har Gunnars utøvere både deltatt og tatt medalje i 
mesterskap, og også i år har en (to) av hans utøvere kvalifisert seg til VM.  
 
En trener som brenner for sporten og for utøverene sine. Uten han hadde ikke klubben eksistert 
 
Like engasjert, målrettet, motivert, hardtarbeidende og tilpasningsdyktig nå som den gangen han startet. En ekte 
entusiast og ildsjel som til tross for motgang og motstand jobber selvstendig og utrettelig mot målene sine. 
Imponerende!  

Kristoffer 
Torseth 

Øvre Romerike 
Budosenter 

Ofrer så mye av egen fritid for at den nye voksende generasjonen i gruppa skal få utvikle seg 

Mikael Oguz Grorud Taekwondo 
klubb 

Han er kjempe flink 

Svein Rui Hamar Tkd Svein fordi: Han er en raus og omgjengelig inkluderende bauta i Tkd Norge. Hyggelig og fair person som er 
smilende og veldig hyggelig person å støte på når man er på stevner.  
 
Er en ildsjel for Hamar TK og er en hyggelig og omgjengelig person som gjerne hjelper til i enhver situasjon på 
tvers av klubber. Er en bauta for taekwondomiljøet!  

Johnny Berg Tøyen Taekwondo Han er en veldig god trener og gir masse tips om hvordan man kan gjøre det bedre i taekwondo 
 
For hans supre engasjement og stå på vilje. En sunn formidler av idrettsmoral. Og hans evne til å få det beste ut 
av sine utøvere på en morrsom og energisk måte.  

Geir Øien Røra Taekwondo 
klubb 

Han er en meget motiverende og inkluderende trener og coach. Og står på for tae kwon do miljøet i Norge. Hans 
engasjement inspirerer mang, både utøvere og andre klubber  

Truls Lystad 
Johnsen 

Heimdal taekwondo 
klubb 

Truls er en person som ser alle utøverne som enkeltindivider og tar vare på utøverne på en positiv måte. Han har 
alltid tid til overs for en prat enten det er før/etter trening eller midt på natta. Truls er også en person som ikke 
lar noe gå ifra seg, er han ikke tilstede under et stevne/mesterskap så vet man å finne han foran en skjerm hvor 
han streamer kampene, samt sitter med oversikt over listene og har full oversikt. I perioden etter konkurransene 
sitter han også foran skjermen for å analysere alle de viktigste kampene eller følger en person/nasjon fra kamp til 
kamp for å se hva dem gjør. Truls bruker all sin tid på taekwondo og gjør sitt beste for å yte 100% både faglig og 
personlig.  

 



Årets utøver 
Julie Eriksen Heimdal 

Taekwondo 
Kjempeflink!! 
 
Etter to år med en skikkelig skade har hun kommet råsterk tilbake med enormt gode prestasjoner 

Tina Skaar ØRBS  Forklarer vel egentlig seg selv. Men representerte Norge i OL  

Sofie Jørgensen Tongir tkd-klubb 1 års junior. Gode resultater regionalt og nationalt 

Joachim Wien Hwa Rang team 
Drammen 

Joachim har jobbet hardt i alle år og desidert den aller beste mannlige utøveren Norge har hatt i poomsae. Han 
er regjerende europamester, bronse fra EM og har flere titalls medaljer fra europaligaen. I tillegg er han også 
ranket som nr. 3 individuelt og som nr. 1 i par med Nina Bansal (europaliga) Tross eksepsjonelt gode resultater 
har Joachim sjeldent vært nominert som årets utøver. I år er det på tide at denne flotte utøveren får en 
utmerkelse for det harde arbeidet han har utført i mange år.  
 
(Har foreslått Tina Skaar som årets tkd person, ønsker med dette å hendre flere) 
For si innsatts for å fremme mønster som en konkurranseform over mange år og personlige resultater i åpne 
stevner i Europa i går (VM er ennå ikke ferdig så svaret fra VM, vet vi ikke ennå!)  

Julie Helgesen 
Ramsey 

Heimdal 
Taekwondo 
klubb 

Hardtarbeidende utøver, eliteutøver med høye ambisjoner for fremtiden, vunnet en rekke nasjonale stevner, 
bemerker seg utenlands med sine klatringer på medaljestigen, virkelig fairplay utøver, skoleelev som ikke legger 
noe til side, fullt oppmøte på treninger, skal nå få lov å delta på treninger med landslag og Dave Cook, har høye 
mål om å bli fulltidsutøver, OL 2020 er målet.  

Herman Pettersen Tøyen 
Taekwondo 

Han er veldig god og han gjør det veldig bra på kamper 

Amilie Brevik Tong Ir 
taekwondo 
klubb 

Bronse medalje i kadett EM. Første medalje siden 1992. 
 
Den yngste norske deltaker gjennom tidene som har tatt hjem en større mesterskapsmedalje 

Gro Rishovd 

Miøen 
Hwa Rang 

Drammen 
Gro Rishovd Miøen senior IV Dan 

Gro fikk konstatert kreft i sommer, men stiller i NM en uke før den andre store operasjonen på et 

halvt år. 

Tross sykdommen nyter hun stor respekt for sin innsats som instruktør og sortbelte og 

medmenneske. 

Hennes fokus nå er hvor fort hun kan komme seg tilbake i Do Jangen til "elevene sine" som ønsker 

henne lykke til og håper å se henne tilbake fortest mulig. 

Gro har høstet mange medaljer, og stor anerkjennelse for sin innsats, både som aktiv utøver, og i 

Hwa Rang Drammen. Hennes hjerte for sporten og alt det den står for, samt hennes overordnede 

ønske om fortest mulig å komme på matten igjen gjør henne unik, og fullverdig kandidat som årets 

utøver! 

 


