
  
 

 

Referat fra Workshop og styremøte i WTF seksjonen 20-22. Januar 2017   

Tilstede: Håkon Fredriksen, Knut Olav Brecke, Terje Førsund, Reidun Toft, Gitte 

Østhus, Baard Myhre. Fra dommerkomiteen uten stemmerett: Stig Ove Ness. Fra 

administrasjonen uten stemmerett Martin Kaasgaard.   

Sak Orientering  

  
01/17 Godkjenning av saksliste og referat  

Seksjonsstyret godkjenner referatet fra forrige møte uten merknader. Det settes 
videre en sak på dagsordenen omhandlende overgangsperioden jevnfør e-post fra 
Stig Ove Ness. Det settes opp en sak om samarbeid med administrasjonen.  
 

02/17 Oppdatering / Orientering 
Det gis en kort oppdatering på ulike relevante saker fra administrasjonen og 
styremedlemmene. 
 
Adidas, Pure Martial Arts har gått konkurs og agenturet er overlevert Fighter sport. 
Det er uklart hvilke konsekvenser det vil ha. Seksjonsstyret ber om en avklaring på 
hvilke leverandører som skal få tilgang på stevner.   
 
Martin orientere om at Tryg har blitt ny leverandør av forsikring.  
 
Stig Ove orientere om at det har kommet endringer i kampreglementet og at det 
testes ut i German open. Målet med endringene er å optimalisere sporten for TV 
frem mot OL. Det kan resultere i endringer i det norske regelverket – det er imidlertid 
småting. 
 
Martin Orienterte fra møter med klubber i Trondheim.   
 

03/17 Regnskap 2016 foreløpig  
Martin presenterte regnskapet for 2016 og orientere om endringer som har kommet i 
etterkant av at sakspapirene er sendt ut. Regnskapet utviser et resultat på 340.000 
kroner. Seksjonsstyret tar regnskapet til orientering.  
 

04/17 Evaluering av NM 2016 
Stig Ove og Håkon orienterte om NM. Seksjonsstyret tok evalueringen til orientering 
med stor ros til stevneleder, dommere og arrangørklubben. 
 

05/17 Prioriteringer for styreperioden 
Styret skal diskuterte prioriteringene for styreperioden. Se vedlagte konkretiserte 
plan.  
 
Seksjonsstyret ønsker at administrasjonen kommer med en oversikt over utviklingen 
av deltakere på stevner denne bør se på følgende: frafall blant førstegangsutøvere 
og  antall utøvere i hver klasse.   
 

06/17 Aktiviteter og prioriteringer i 2017 

Seksjonsstyret ønsker at det gjennomføres konkurransekurs i mønster, gjerne et 
i hver region – 4 stk. Det avsettes midler til dette i budsjettet 40.000.  
 
Rekruttlag på mønster er en oppgave som må løses av toppidretten.  
Seksjonsstyret vedtar endelig terminliste slik den er fremlagt. 



  
 

 

 
 
 
Seksjonsstyret fatter følgende vedtak om krav for deltakelse i NM 2017 §7 
punkt 7.6:  
 
- Det skal ikke stiles krav om deltakelse på NC for å kunne delta på NM.  
- Seksjonsstyret vurderer om punktet om at seksjonsstyret skal vedta krav 

skal fjernes fra regelverket. 
- Seksjonsstyret ønsker at administrasjonen søker KO nemda om bruk av OL 

klasser ved NM 2017 
- Dersom arrangørklubben ikke ønsker bankett å arrangere seksjonsstyret en 

egen middag for dommere og funksjonærer.   
 

 Administrasjonen bes kommunisere ut dette i løpet av kort tid.  
 

07/17 Stevne og arrangementsutvikling  
Seksjonsstyret har følgende merknader til forslaget:  
 
Seksjonsstyret er enige i at det bør utarbeides gode ansvarsbeskrivelser for stevner 
og arrangementer.  
 
Seksjonsstyret mener det er utfordrende å gi ansvaret for å skaffe dommere til en 
ekstern arrangørklubb da det er mye penger at sparer på å bruke dårlige dommere.  
 
Det er definitivt mer lønnsomt for noen klubber enn andre å gjennomføre stevner. 
Dette handler om geografi og antall potensielle deltakere. Seksjonsstyret er usikker 
på hvordan dette kan løses.  
 
Det blir utfordrende at klubber på det sentrale Østlandet vil kunne hente inn inntekter 
som per i dag går til seksjonen dersom modell C velges.   
 
Seksjonsstyret se at modell A er den beste modellen for seksjonen per i dag. 
 
Andre vedtak knyttet til stevne- og arrangementsutvikling  
Seksjonsstyret vedtar at arrangements- og dommerkomiteen kan velge å frikjøpe 
dommere i forbindelse med innviing og annen innledende aktivitet ved stevner.   
 
Håkon bemerker videre at i og med at det i 2018 ikke blir NC i Midt-Norge er det 
ønskelig å sette opp buss bra Midt-Norge til Jessheim. Seksjonsstyret er innstilt på å 
håndtere kostnadene knyttet til buss fra Midt-Norge til Jessheim i 2018. 
 

08/17 Vurdering av utstyrsanskaffelse i 2017 
Seksjonsstyret prioritere følgende utstyrsanskaffelse i 2017:  
 
- Ipad’er til videorewiev. 4 stk. Estimat 30.000  
- Håndkontrollere til dommere og nye trådløse sendere til vest og hjelm. Estimat 

200.000 kroner. Det gamle utstyret vil da kunne nyttes i regionene.  
- Hjelmer med visir til nye unge/barn (det trengs 24 stk.) Estimat 12.000 kroner.  
- Det er behov for transportkasser til utstyr. Estimat 20.000 
- Pomsedømmings utstyr 2 sett. Estimat 20.000  
- Tag-team utstyr estimat 60.000  
 



  
 

 

Det skal avklares med fellesdriften om matter kan håndteres der og hvordan det vil 
bli i fremtiden. Det er per dags dato et akutt behov for nye matter i Midt-Norge.    

09/17 Kjøp av tjenester fra stilarter  
Seksjonsstyret ser at stilartsorganisasjonene kan benyttes i rekrutteringsøyemed. 
Seksjonsstyret er interessert i å invitere stilartsorganisasjonene til videre dialog om 
hva de kan bidra med i forhold til seksjonsstyrets målsetninger.  
  

10/17 Dommerutvikling  
Det fremgår av saksfremlegget at det innhentes dommere fra utlandet fordi den 
norske kapasitet er for lav. Det er ikke tilfellet, det handler om erfaringsutveksling. 
Det er samtidig oftest billigere med internasjonale dommere enn med nasjonale. Det 
trengs imidlertid flere regionale dommere på Vestlandet og Midt-Norge.   
 
Seksjonsstyret ønsker at det kommer på plass et system i idrettskurs der 
dommernes CV og aktivitet synliggjøres. Dette fremgår også av seksjonsstyrets 
handlingsplan.  
 
Det skal utvikles/beskrives et helhetlig dommerforløp/kursløype for WTF dommere.  
 
Stig Ove orienterte om at det skal gjennomføres dommerkurs i forbindelse med nye 
regler.  
 

11/17 Utarbeidelse av budsjett for 2017 
Seksjonsstyret vedtok vedlagte budsjett for 2017. Det noteres at 
utstyrsanskaffelsene kan avskrives dersom det blir likviditetsutfordringer. Dette 
vurderes ved halvårsrevisjonen.     
 

12/17 Møteplan 2017 
Seksjonsstyret vedtar følgende møteplan:  
 
Onsdag 1. mars 2017 klokken 18:00 Skypemøte  
- Innkjøp av utstyr  
 
Tirsdag 2. mai klokken 18:00 på Ullevål   
- Budsjettrevisjon  
 
Lørdag 9. september i forbindelse med ledermøtet 
- NM saker forberedelse 

 
Onsdag 1. november på Ullevål.  
- NM saker   
 

13/17 Samarbeid med administrasjonen 
Det har vært en del gnisninger i samarbeidet med administrasjonen. Det oppleves 
ikke at det blir kommunisert klart fra sportsavdelinge hvem som gjør hva og hvem 
som har ansvaret for hvilke saker. WTF seksjonen har fått beskjed fra Bjørn om at 
det nå er ham som følger opp seksjonen. Seksjonens frivillige opplever å bli møtt 
med "sådan gjør andre idretter". Seksjonen ønsker at sportssjefen stiller på neste 
møte og forklare hvordan avdelingen er organisert samt hva de kan forvente at 
avdelingen leverer på og hva som ikke er avdelingens ansvar.. Det virker ikke som 
om sportskonsulentene er fortrolige med regelverket, her bør det foretas en 
forventningsavklaring med sportsavdelinge.  
 

14/17 Overgangsvindu  



  
 

 

Seksjonsstyret ber om at det presiseres i regelverket at overgangsvinduet er 1. 
desember til 15. januar. Videre skal det presiseres at eventuelle motsigelser 
(utstående fordringer) må innleveres til administrasjonen innen 7 dager. 
Administrasjonen oppdatere regelverket på nettsidene.  
 

14/17 Eventuelt 
Seksjonsstyret ber om at administrasjonen er oppmerksom på at Hwa-Rang team 
sine utøvere ikke trener i den klubben de er medlemmer i. Dette gjelder også 
utøvere fra Heimdal som er meldt inn i nesodden.  
 
Det er ønskelig å selge mattene i Midt-Norge. Dette må ses i sammenheng med 
mattepuslespillet i hele landet. 
 

  
  

 

  



  
 

 

Vedlegg 1: Budsjett for 2017 

Budsjett 2017   

   

Tekst Forslag til budsjett  
SENTRALT   

Tilskudd  kr             -90 000,00   
Tilskudd post 3  kr          -250 000,00   
Medlemsinntekter  kr       -1 000 000,00   
Påmeldingsinntekter reg.  kr          -340 000,00   
Andre inntekter  kr             -10 000,00   
SUM INNTEKTER  kr       -1 690 000,00   

   

Informasjon/marked  kr                 5 000,00   
Styremøter  kr            100 000,00   
Ledermøter/ting  kr              40 000,00   
Komiteer/utvalg  kr              35 000,00   
SUM KOSTNADER  kr            180 000,00   

   

SUM SENTRALT  kr       -1 510 000,00   

   

REGIONALT   

Konkurranse akt. region Øst  kr            155 000,00  4 stevner 

Konkurranse akt. region Vest  kr            150 000,00  3 stevner  

Konkurranse akt. region Midt  kr            150 000,00  3 stevner  

Konkurranse akt. region Nord  kr              80 000,00  2 stevner  

SUM KONKURRANSE AKT. REGIONALT  kr            535 000,00   

   

SUM REGIONALT  kr            535 000,00   

   

NASJONALT   

Konkurranse akt.   

Utstyr/premier  kr            350 000,00  avskrivning er en mulighet? 

NM/landsstevne  kr            175 000,00  jessheim  

NC 1  kr              10 000,00  jessheim  

NC 2  kr              60 000,00  Trondheim 

NC 3  kr              10 000,00  Jessheim  

Konkurransefri akt.   

Pomse konkurransekurs   kr              40 000,00   
Klubbtilskudd  kr              30 000,00  Røra Fight camp 

   

SUM  NASJONALT  kr            675 000,00   

   

   

   

   



  
 

 

INTERNASJONALT (inkl.dommere)   

Konkurranse akt.   

VM sr.  kr              20 000,00  WTF stevne  

EM sr.  kr              20 000,00  ETU godkjente stevner  

Nordisk  kr              20 000,00   

Reisestøtte andre stevner  kr              50 000,00  
Reisestøtte på opp til 2500 kroner 
til deltakelse på G-stevner  

   

Konkurransefri akt.   

Kongress   kr              15 000,00   
SUM INTERNASJONALT  kr            110 000,00   

   

UTDANNING   

Dommer utvikling   kr            100 000,00  

dommerkurs, dommersamling, 
uniformer. Dommerseminar i 
Trelleborg støttes med opptil 
1.500 kroner   

arr.utvikling  kr              60 000,00  
2 nasjonale samlinger, opplæring i 
SD blant annet.  

Klubb/org.utvikling  kr              50 000,00  Klubbsamling ved teknisk komite  

SUM UTDANNING  kr            210 000,00   

   

DRIFTSRESULTAT  kr              20 000,00   

   

   

   

   

   

   

   
 



  
 

 

Vedlegg: handlingsplan:  

Punkt fra langtidsplan 

Målsetning / strategi           

Rekruttering  Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Status / kommentar  Vedtak  

30 prosent kvinnelige 
dommere 

Mentorprogram for dommere, se 
punktet under. 

        

Økning i dommerstaben, 
spesielt i regioner som har 
få dommere 

1. oppbygge database via 
idrettskurs med oversikt over 
kompetanse og aktivitet. 2.Etablere 
og beslkrive utdanningsløype for 
dommere  3.Etablere 
mentorprogram  

Martin og Stig Ove Innen sommere 2017     

10 nye medlemsklubber 
innen 3 år  

Samarbeide med stilarter  Teknisk komite og styret        

Stevne Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Status / kommentar  Vedtak  

Minimum 150 startende i 
kamp på regionale 12 
stevner 

Gjennomføre 
inspirasjonsseminarer. Rabatt på 
start nummer 2 i region vest.    

AK og DK        

Minimum 1000 startende 
på nasjonale stevner  

Tilby tag-team i løpet av 2017. 
Profesionalisere stevne. Åpnet for 
utenlandske utøvere  

AK og DK        

Ingen avlyste 
arrangementer i 2017 

Senke kravene til gjennomføring 
(antall dommere, krav til dommere 
ol.) Lavterskel 

AK og DK        

Positivt økonomisk resultat 
innen 2 år  

Vurdere avskrivning av utstyr 
dersom det er nødvendig  seksjonsstyret    Gjennomført for 2016   

Kompetanse Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Status / kommentar  Vedtak  

 


