Referat fra arbeidsgruppemøte innen WTF- taekwondo
seksjonen i NKF Tirsdag 10. November 2015
Tilstede: Jørn Johannessen, Roar Kristoffersen, Sigvald Martinsen, Tom Jonny Johnsen, Ronen Rafael
Golan, Henrik Hunstad, Håkon Halleby, Parviz Shahraki. Fra administrasjonen: Martin Kaasgaard
Nielsen og Julie Berge.

Sak

Orientering

01/15

Godkjenning av saksliste
Arbeidsgruppen godkjenner saksliste og at Martin Kaasgaard fra
administrasjonen leder møtet.

02/15

Oppdatering
Arbeidsgruppen tar oppdateringen til orientering. Arbeidsgruppen merker seg
spesielt at vi mangler en oppdatering fra WTF og ETU vedrørende Kukkiwon.
Martin Kaasgaard orientere videre om at Seksjonsleder Morgan Nygård har
mottatt muntlig informasjon om at Kukkiwon graderingsopplegg skal diskuteres i
forbindelse med GP stevnet i Mexico i starten av desember. Administrasjonen
undersøker om dette kan bekreftes og kommer tilbake med informasjon til
arbeidsgruppen.

03/15

Muligheter og mandat
Arbeidsgruppen ble orientert om at administrasjonen har anledning til å foreta litt
utrednings- og samstillingsarbeid dersom det er behov for det i forbindelse med
gruppens arbeid.
Arbeidsgruppen ble orientert om at NIFs og NKFs lover fungerer som
rammeverk for gruppens arbeid.
Arbeidsgruppen ble enige om at saker skal meldes 14 dager før møtet slik
administrasjonen har anledning til å behandle sakene. Videre er det enighet om
at administrasjonen skal sende ut dagsorden og sakspapirer 7 dager før møtet,
slik at alle får anledning til å sette seg godt inn i sakene.

04/15

Målsetning for arbeidet
Arbeidsgruppen gjennomførte en omfattende diskusjon rundt målsetningene
med arbeidet, det var enighet om at følgende elementer bør diskuteres videre.
Master- og klubbledermøte i samme stil som det på Gardermoen var positivt og
noe forbundet bør fortsette å organisere. Det bør være konkrete retningslinjer og
mål for slike møter i fremtiden og det kan være en fordel å hente inn eksterne
foredragsholdere.
Arbeidsgruppen opplever ikke det som relevant å diskutere
fargebeltegraderinger, men ønsker å fokusere på sortbelte/DAN-graderinger.
Sigvald Martinsen presenterte i den forbindelse det svenske minimumspensum
for WTF taekwondogradering. Dette er vedlagt referatet til orientering. Det er
vanskelig for arbeidsgruppen å diskutere dette videre når det er ukjent hva som

skjer med Kukkiwon, arbeidsgruppen ber derfor administrasjonen forsøke å få
en avklaring fra WTF og ETU frem mot neste møte.
Arbeidsgruppen diskuterte videre forholdet mellom graderingskravene til ulike
utøvere med ulikt fokus (internasjonale utøvere, dommere og mosjonsutøvere).
Her var det enighet om viktigheten av klubbens autonomi og faglige
selvstendighet. Dette er en diskusjon som bør følges opp videre i arbeidet da
den ikke ble avsluttet på dette møtet.
Arbeidsgruppen diskuterte videre forholdene mellom institutter og klubber. Blant
annet er det institutter som ønsker å registrere Kukkiwongrader via forbundet,
men dette er ikke mulig i dag. Administrasjonen skal utrede ulike alternativer
frem til neste møte.
Det var en kortere diskusjon rundt pengeflyten ved gradering, det var enighet om
at det er viktig med ryddighet og gjennomsiktighet her. Dette er noe gruppen
skal diskutere videre.
05/15

Arbeidsform og møteplan
Arbeidsgruppen ber administrasjonen sende ut invitasjon om å fastsette dato for
nytt møte i januar.

41/15

Utredningsbehov til neste møte
Arbeidsgruppen ber administrasjonen foreta følgende avklaringer frem mot neste
møte:




42/15

Undersøke om WTF har inntatt et offisielt standpunkt til Kukkiwon sitt
forslag til graderingsopplegg.
Undersøke om ETU har inntatt et offisielt standpunkt til Kukkiwon sitt
forslag til graderingsopplegg.
Undersøke hva de nordiske søster WTF organisasjoner mener om
opplegget som Kukkiwon har presentert.

Eventuelt
Ingen saker

