REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen 2014 – 2016
Sted:
Tid:
Neste møte:

E-post
24 april 2015
Ikke bestemt

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•

•

Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 19.1.2015
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak
16-15
• Leder har deltatt på presentasjon av Sportdata som virker svært
lovende. Jeg håper at vi til årets NM/LM kan bruke dette påmeldings
systemet og treknings system. Endelig vedtak i NKF sentralstyre blir i
starten av juni. Alle de store idrettene deltok på presentasjonen så det
ser ut som at NKF går for denne løsningen. Både karate og WTF er
også svært positive. Blir en jobb som må gjøres med å programmere
systemet for NM.
17-15
• Det elektroniske dommersystemet er fremdeles litt på vent. Skal
avklare noen ting under VM nå i mai.
•
•
•
•
•

Frist

Ansvar
Leder

Leder

.
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr. Sak

Frist
•

18-15

Ansvar

Økonomi:

Disse post 3 søknadene må formelt godkjennes:
Asker TKD ØC-1 kr.12000.Trondheim Tkd Midtnorsk-mesterskap kr.21500.Vedtak: Post 3 søknader ble enstemmig godkjent.

19-15

Leder

Forslag til endringer i regelverket samt noen
tilleggsbestemmelser for NM/LM. Endringer er i rødt.
ARTIKKEL 6.

ANTREKK

a)

Utøverne må bruke “offisielt godkjent” Taekwon-Do dobok
som er godkjent av stilartsorganisasjonene i ITF seksjonen.
Damer kan bruke hvit T-skjorte under doboken.
NB! Landslagsdrakter med for eks. flagg, Norway på ryggen
osv. skal ikke brukes i nasjonale konkurranser.
b)

Dangraderte skal ha en markering av sin grad på beltet.

Leder

c)
Under åpningsseremonien skal utøverne bruke offisiell
dobok.
d)
Ved premieutdeling skal utøverne ha på offisiell dobok eller
klubbens offisielle overtrekks drakt. NB! Det er ikke tillatt å benytte
landslagets overtrekks drakt.
ARTIKKEL 10.

COACHER

Alle utøvere må ha en coach når de konkurrerer. Det er kun tillatt
med 1 coach pr. utøver/lag. Under mesterskapet må coachene ha på
seg treningsdrakt/t-shirt og treningsbukse, gymsko og ha med seg et
håndkle. De skal sitte minst en meter fra ringen. De har ikke lov til å
forstyrre konkurransen verbalt eller ved handling. Om Coachen
bryter denne artikkel kan han/hun bortvises fra ringen og ny coach
må fremskaffes innen 2 min. Om ikke ny coach er på plass innen
denne tid i korrekt antrekk i henhold til regelverk, blir utøveren
diskvalifisert. Hvor lenge coachen bortvises bestemmer stevnets
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overdommer. Coachen har anledning til å trekke sin utøver fra
videre kamp ved å kaste inn håndkleet. Coachen er den eneste som
tillates å være tilstede under en offisiell protest.
Krav til coacher i NM/LM
- Minimum 18 år
- Minimum 1. Dan sort belte
- Grundig kjennskap til konkurransereglene
NB! Det er klubbenes ansvar å kvalitetssikre dette.
ARTIKKEL 13
3. Alder mønster, frisparring og arrangert sparring
Yngre junior Fra og med året de fyller 12 år t.o.m. det året
de fyller 13 år
Junior Fra og med året de fyller 14 år t.o.m. det året de
fyller 15 år
Eldre junior Fra og med året de fyller 16 år t.o.m. det året
de fyller 18 år
Senior Fra og med det året de fyller 19 år
Veteran Fra og med det året de fyller 36
ARTIKKEL 24.
NB! En eller flere divisjoner/vektklasser kan slås sammen dersom
det er for få deltagere. I LM og NM kan en utøver kun flyttes opp en
vektklasse. Ingen kan flyttes ned en vektklasse.
ARTIKKEL 30.

MINUSPOENG SPARRING

Ett poeng vil bli fratrukket for følgende forseelser:
a)
Hard kontakt
b)
Angripe en motstander som ligger nede
c)
Feiing av føtter
d)
Holding / grabbing
e)
Bevisst angrep mot forbudte områder ref. art. 26.
f)
Usportslig opptreden (eks. gå ut av ringen for å vinne tid)
ARTIKKEL 42 (ARRANGERT SPARRING)
d) Dersom laget samlet utfører mer enn tre (3) akrobatisk sekvenser
under kampen, skal laget få 0 poeng. (samme utøver kan gjøre alle
tre)
Vedtak: Regelendringene/ tilleggsbestemmelser ble enstemmig
godkjent.
Disse endringer trer i kraft fra og med dette års NM/LM i Stavanger.

20-15

Forsikringen til NKF dekker også nå evt skade under knusning.
Artikkel 5 Utøvere. Under ”e” faller denne tesksten (rødt) bort da NKF sitt
forsikringsselskap nå dekker skader i forbindelse med knusing og
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spesialteknikk. . Merk! Deltagelse i knusing og

spesialteknikk skjer på eget ansvar da disse øvelsene ikke
dekkes av NKFs forsikring.
Vedtak: Seksjonen tar regelendringene til etterretning.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

__________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen
______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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