
  
 

Referat fra seksjonsstyremøte WTF- taekwondo seksjonen i 

NKF Søndag 17. Januar 2016   

Tilstede: Forsund, Terje. Fredriksen, Håkon. Nygård, Morgan. Lillian Fossum. 

Brecke, Knut Olav. Fra administrasjonen: Kaasgaard, Martin. 

Sak Orientering  

  
01/16 Godkjenning av saksliste og referat  

Seksjonen godkjenner saksliste, referatet er tidligere godkjent per e-post.  
 

02/16 Oppdatering / Orientering 
 
1. Seksjonen fikk en orientering fra møtet i Midt-Norge 20.nov 
2. Rehman Moghal har fått dispensasjon fra knockoutnemda for 2016 
3. Seksjonen er orientert om at det er en utfordring med internasjonale stevner som 
kolliderer med norske.   
4. Orientering om ny organisering av administrasjon 
5. Seksjonen orienteres om arbeidet med å få elektroniske vester og tilbehør inn i 
utstyrsordning – se egen sak om utstyr. 
6. Utfordringer med at tidsbegrensning hos WTF kvalifiseringsstevner ikke er i 
samsvar med IOC sitt lovverk. Saken håndteres videre av Olympiatoppen.  
 
Seksjonen tok dette til orientering 
 

03/16 Nytt Poomsaereglement  
Dommerkomiteen har innstilt forslag til nytt reglement. Seksjonen vedtar det nye 
forslag til reglement uten endringer.  
 

04/16 Regnskap 2015  
Seksjonsstyret gjennomgikk regnskapet for 2015. Det har vært en omfattende 
underbudsjettering på NM. Dette er uheldig, men handler mest om 
underbudsjettering frem for overforbruk. Dette bør det tas høyde for i 2016-
budsjettet. Posten for styremøter bør i 2016 oppjusteres slik den er i samsvar med 
virkeligheten.  
 
Regnskapet tas til orientering og oppstillingen godkjennes.. 
 

05/16 Evaluering av NM 2015 
Seksjonsstyret evaluerte NM 2015. Generelt er seksjonen fornøyd med 
gjennomføringen, men har følgende merknader: 
 

 Det bør tas høyde for at det er mat som personer med ulike 
diettbegrensinger kan spise. 

 Teknisk var gjennomføringen bra og premieutdeling i hallen fungerte bra. 
Det ble imidlertid litt ventetid.   

 Det var uheldig at noen ble uteglemt på banketten.   

 Sammenlagtseire innen både NM og NC var positivt. 

 Midler til innkjøp av utstyr jf. sak 08/16 
 
Det bør utarbeides et generelt evalueringsskjema som kan brukes på stevner. 
Seksjonen ber om at administrasjonen utarbeider et skjema for evaluering av NM 
2015. Dette skal også kunne brukes til andre fremtidige stevner.  



  
 

 
Seksjonen er skuffet over at svært få landslagsutøvere hadde anledning til å delta på 
NM. Disse utøverne trengs som rollemodeller. 
 

06/16 Plan for gjennomføring av NM 2016  
Seksjonen opprettholder krav om deltakelse på to NC for å kunne stille til NM, dette 
for å sikre kvaliteten på utøverne. 
 
Seksjonen peker på at kommunikasjon med toppidretten er viktig da det er ønskelig 
at landslaget stiller på NM.   
 
Seksjonen vil vurdere om det er mulighet for å lage mer show i forbindelse med 
finalen. Beslutningen tas på et senere tidspunkt.  
 
Markeringen av utøvere som har utmerket seg er viktig og det er vesentlig at alle blir 
husket. Seksjonen ønsker å lage en åpen klasse for ulike gode prestasjoner.   
 
Det er ønskelig med færre vektklasser da det kan bli svært få utøvere i enkelte 
klasser. Vektklasser på OL-nivå eller flytende vektklasser er aktuelle alternativer. 
Dette er først aktuelt for 2017 og saken oversendes dommerkomiteen. Seksjonen 
ber i denne sammenheng dommerkomiteen være oppmerksomme på løsninger som 
kan redusere slankepress.    
 

07/16 Gjennomføring av NC og regionale stevner.  
Det bør tydeliggjøres at regionale stevner er åpne for utøvere fra hele landet.  
 
Seksjonen diskuterte rammene for gjennomføring av NC i 2016. Det er enighet om 
at det bør gjennomføres på en dag. 
 
Flytende vektklasser bør vurderes for å minimere slankepress. Dette forutsetter at vi 
har et stevnesystem som kan levere dette, se også ovenstående sak om NM. 
 
Det bør være tydeligere hvem som har anledning til å arrangere taekwondostevner. 
Administrasjonen undersøker dette til neste styremøte.  
 

08/16 Vurdering av utstyrsanskaffelse i 2016 
Administrasjonen informere om at det forhåpentligst blir åpning for innkjøp av 
elektroniske vester og pointsystemer gjennom utstyrsordningen med spillemidler.  
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ nye lister over godkjent 
utstyr kommer til sommeren. Vi håper at elektronisk utstyr er på listen.   
 
Følgende anskaffelser bør vurderes:  
 

 Elektroniske hjelmer bør vurderes i noen klasser.  

 Det trengs flere matter og to sett med dommerkontrollere til hvert sted (Midt 
og Nord). 

 Det skal undersøkes om det finnes bedre resultatvisning på mønster fra 
Pocoso.  

 
Kjappere videoreview-system bør vurderes. Det bør gjøres mer research på hva 
som finnes og hva det koster. Det kan undersøkes om GoPro har anledning til å 
sponse oss med kameraer.      
  
Vi løfter diskusjonene om innkjøp videre når budsjettet for 2016 er fastsatt.  
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/


  
 

 
 
 

09/16 Gjennomføring av rekrutteringsstevne i 2016  
Terje orienterte om at det i Serbia gjennomføres rekrutteringsstevner for barn. Dette 
virker som om det har en god effekt. Forslaget er å invitere til svære åpne 
barnestevner. Dette må ses i relasjon til tilgjengelig midler i budsjettet.    
 
 

10/16 Gjennomføring av motivasjonskurs  
Se sak om post 3 søknad.   
 

11/16 Gjennomføring av forbundsting  
Seksjonsstyret diskuterte saker som skal løftes på forbundstinget. Administrasjonen 
bidrar med utarbeidelse av sakspapirer.  
 
Hovedsaker som skal diskuteres på tinget som utgangspunkt for arbeidet i den 
kommende toårsperiode:  
 

 Gradering – Denne sak bør løftes fra arbeidsgruppe og inn på tinget.   

 Aktiviteter – hva skal seksjonen organisere for klubbene  

 Bedre dialog med klubber som står utenfor 
 
Komiteene skal ha innsendt sine rapporter innen 14 dager før neste styremøte. 
Budsjettforslag settes opp med utgangspunkt i budsjettet for 2016 og gjennomsnittlig 
vekst.  
 

12/16 Utarbeidelse av budsjett for 2016 
Seksjonsstyret ber administrasjonen sette opp forslag til budsjett for 2016 med 
følgende forutsetninger. 

 Innkjøp av dommerskjorter  

 Budsjettering av arrangementer på bakgrunn av 2015  

 Gjennomføring av arrangørkurs regionalt 

 Frie midler til dommerkomiteen  

 Ramme for NC: 20.000 

 Ramme for NM: 225.000  

 Rekrutteringsjobb på samme måte som jiu-jitsu  
 
Reelle kostnader fra 2015 skal være grunnlaget for forslaget.  
 

12/16 Post 3-søknad til forbundsstyret  
Seksjonen ønsker å søke om et motivasjonskurs, der en gruppe med utøvere fra 
landslaget skal reise rundt og gjennomføre kurs. Dette skal gjennomføres for kamp 
og mønster separat. Dette skal avholdes regionalt. Deler av kursene skal 
gjennomføres som reelle konkurranser slik at også dommere får trening og at 
utøverne får anledning til å teste ut stevneformatet.    
Seksjonen tar sikte på fem kurs i hver disiplin.  
Budsjettet per kurs er anslått til kr. 10.000 – det søkes på dette grunnlaget kr. 
100.000.  
 
Martin utarbeider søknad fra seksjonen til forbundsstyret.  
  

13/16 Rankingsystem  



  
 

Seksjonen vurderer om det skal lages et norsk rankingsystem for teakwondo. Det er 
ikke ønskelig å lage et slikt system.  
 
 
 

14/16 Samarbeid med institutter 
Seksjonen ønsker at det fortsatt undersøkes om det er mulighet til å få til et 
samarbeid med Mudo, slik at utøverne som trener i Mudo blir medlemmer av NKF og 
får anledning til å konkurrere innenfor NKF.   
  

15/16 Hvordan hjelpe klubber/styrer/trenere til ikke å sette seg i uheldige situasjoner 
Seksjonen diskutere hvordan forbundet kan bidra til å unngå uheldige situasjoner. 
Seksjonen ønsker at det undersøkes om det finnes en kurspakke som kan sendes til 
klubbene (coach, trener, leder, styre). Gjerne e-læring. Seksjonsstyret ønsker å 
utfordre forbundsstyret på å utvikle noe slikt dersom det ikke finnes.   
 

16/16 Plan for fremtidig arbeid  
Administrasjonen skal undersøke muligheten for dispensasjon fra KO-forskriften slik 
det kan gjennomføres G-stevne.   
 
Det bør avholdes et møte der coacher og klubbledere samles i forbindelse med NC 
1. Her skal det være mulig å komme med innspill til gjennomføring av fremtidige 
stevner. I forkant av dette møtet bør det sendes ut et spørreskjema med åpne 
spørsmål rundt gjennomføringen av arrangementer. Administrasjonen bes sette opp 
et forslag til et slikt spørreskjema.     
 
Forbundet bør vurdere å gjennomføre et stort felles NM for flere idretter i fremtiden. 
Seksjonsstyret ønsker en tilbakemelding på dette.  
 

17/16 Nordisk mesterskap og Nordisk forum 
Island og Sverige har åpne mesterskap og kommer derfor ikke til å delta med de 
beste utøverne på nordisk. Morgan skal foreslå overfor de andre nordiske land at vi 
bør stille med landslag. Det skal undersøkes med toppidretten om Norge er innstilt 
på å stille med landslag. Morgan og Terje representerer seksjonen på Nordisk 
forum.    
 
Det er en utfordring at vårt landslag er lite i forhold til de andre nordiske landslagene. 
Dette bør også diskuteres på toppidretten.  
 
Seksjonen skal sende åtte dommere til Nordisk, dette skal det tas høyde for i 
budsjettet.  
 

18/16 Kommunikasjon med toppidrettsenheten.  
Det er generelt ønskelig med bedre kommunikasjon med toppidretten (se også 
evaluering av NM). Det bør blant annet diskuteres hvilke stevner landslaget stiller 
på, eksempelvis NM og Nordisk. Seksjonen opplever det som viktig for idretten at 
landslaget er mer tilstede hos bredden.  
 
Det er ønskelig at toppidrettsenheten rapporterer til seksjonen på seksjonsmøtene 
da seksjonen ikke opplever å kunne følge med på utviklingen innen toppidretten.   
 
 

  



  
 

19/16 Arbeidsgruppemøte Kukkiwon 
Arbeidsgruppen skal ha nytt møte den 20.januar. Her deltar Terje.  
 

20/16 Samarbeid og kommunikasjon i styret 
Seksjonen diskuterte fremtidig samarbeid og kommunikasjon i styret. Forholdet 
mellom kamp, mønster og konkurransefrie aktiviteter ble diskutert. Det er enighet om 
at dette er en viktig diskusjon som bør løftes på tinget. Kjønnsbalansen er en 
utfordring i seksjonen spesielt etter forfall i styret.   
 
Det er et ønske fra seksjonen om at det blir med kontinuitet i oppfølgingen av 
seksjonen. 
 
Presedensarkiv på vedtak er ønskelig. Administrasjonen undersøker hvordan dette 
kan gjennomføres på en måte som ikke er for arbeidskrevende.   
 

21/16 Kartlegging av klubbenes ønsker  
Seksjonen ønsker å gjennomføre en klubbundersøkelse i forkant av tinget. Her er 
det viktig å huske de klubber som ikke konkurrerer.   
 

22/16 Møteplan 2016  
Seksjonsstyret fastsatte møteplan frem til tinget som avholdes 3.-5. juni. 
 
12. mars i forbindelse med Karate NM.  
- Forberedelse av ting dokumenter  
- Rapportering fra toppidrettsenheten 
- Gjennomgang av Evaluering av NM 
- Orientering fra Hapkido  
 
3. juni i forbindelse med Tinget  
- Forberedelse av tingsaker  
 
Det skal avholdes et klubbmøte i forkant av NC1. 27.-28. februar, dagsorden for 
møtet blir gjennomføring av arrangementer og tilbakemeldinger fra klubbene.  
 

23/16 Eventuelt 
 
Foreldrerepresentasjon i klubbstyre er en mangelvare da det ikke er tillat ifølge 
NIF sin lovnorm. Vi ber NIF svare på om det finnes god praksis på dette.  
 
Seksjonen er oppmerksom på å bruke OL-kvalifikasjonen i markedsføringen 
fremover. Spesielt merket «OL-taekwondo» frem for WTF taekwondo bør brukes.  
 
Administrasjonen orienterte om at nettverktøyet for produksjon av trykksaker 
forventes klart i løpet av kort tid.  
  

  

 


