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STED:
Surnadal
DATO/ÅR: 30.7.2011
DELTAKERE:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Per Chr. Garnæs
Søren Engelschiøn
Snorre Edvardsen
Hallgeir Betele
Elen Røkke

Meldtfrafall:
Nestleder
Styremedlem

Line Gulbrandsen
Mona Berg Larsen

Administrasjonen;

Ingen

SAK 372010-12

GODKJENNE SAKLISTE.


Innkalling og sakslisten ble enstemmig godkjent.

SAK 382010-12

GODKJENNE REFERAT FRA SISTE MØTE.
 Referatet ble enstemmig godkjent.

SAK 392010-12

ITF-NC.
Vi har i de senere år sett en formidabel vekst i de regionale aktivitetene, spesielt
på konkurransesiden. Tilbakemeldingene fra klubblederne i regionene er at det
er for mye aktivitet og at dette går ut over både menneskelige og økonomiske
ressurser i klubbene, samt den daglige treningen. Tatt i betraktning at bare
ca. 5 % av våre medlemmer deltar i konkurranseaktivitet, blir dette en skjev
fordeling. I tillegg kommer kurs, seminarer og annen aktivitet. Mange regioner
opplever at det er noe som foregår hver eneste helg. Med bakgrunn i dette ser
styret i seksjonen at ITF-NC for øyeblikket blir enda en aktivitet som belaster
klubber og instruktører.
Vedtak: Styret velger på nåværende tidspunkt og avvikle ITF-NC.
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SAK 402010-12

FORDELING AV MIDLER TIL IKKE NTN KLUBBER TILSLUTTET
SEKSJONEN.
Fremdeles er denne saken under behandling.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte i november.

SAK 412010-12

POST 3 SØKNADER.
Ingen klubber har søkt om post3 midler i siste periode

SAK 422010-12

FORSLAG PÅ INSTRUKS FOR DOMMERKOMITEEN.

Det er blitt laget et forslag til instruks for dommerkomiteen.
Vedtak: Instruks for dommerkomiteen ble godkjent.

Dommerkomité (DK)
DK oppnevnes av seksjonsstyret. DK skal ha medlemmer som fortrinnsvis er Norges mest erfarne dommere.
DK utgjør seksjonens fagorgan i saker som gjelder dommerfunksjoner og regelverk. Innenfor rammene av denne instruks skal DK arbeide
selvstendig, men alle spørsmål av prinsipiell eller økonomisk art forelegges seksjonsstyret for avgjørelse.
Arbeidsoppgaver:
• DK skal holde seg kjent med NKFs stevnereglement og den internasjonale utvikling av regelverk og foreslå endringer der dette er naturlig
• DK skal utarbeide forslag til norske tilpasninger av internasjonalt regelverk, herunder klasseinndeling og aldersgrense for klasser
• DK skal rekruttere nye dommere og ajourføre dommerkartotek i NKF`s medlemsportal.
• DK skal overvåke dommer-/regelkurs og autorisere forbundsdommere.
• DK skal i samarbeid med NTN`s administrasjon ta ut dommere til oppdrag på alle nivåer (lokalt/regionalt/nasjonalt/ internasjonalt) og ta
ansvar for at disse er best mulig skikket til dette
• DK skal være rådgivende organ i forhold til dommere som dømmer på nasjonale og internasjonale stevner i Norge og gi tilbakemelding til
disse
• DK skal ved årsskiftet sende en rapport til seksjonstyret over dommeraktiviteten inneværende år
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SAK 432010-12

ITF-NM og Landsmesterskap 2011 og bruk av farge på sparrings utstyr.

Styret diskuterte følgende tillegg i seksjonen kampregler ved bruk av
beskyttelsesutstyr i fremtidige NM/LM. Dersom man velger å bruke Top Ten
utstyr om er rødt/blått må dette være i samme fargen som man blir oppropt på i
følge kampskjemaet. Dette betyr i praksis at man ikke kan stille med rødt utstyr
dersom man blir ropt opp som blå utøver i en kamp og omvendt. Utøvere kan
enten ha et nøytralt utstyr i sort farge, eller ha et blått og et rødt utstyr. Dette er
begrunnet ut ifra at det er svært vanskelig å dømme riktig vinner i en kamp hvor
utøverne har motsatt farge på utstyret enn det de er oppført med i kampskjemaet.
Vedtak: Ved bruk av faget TopTen utstyr må fargen stemme med utøverens blå
eller røde hjørne i henhold til opprop. En utøver kan også stille i nøytralt utstyr i
sort farge.

SAK 442010-12

Kongepokal.
Styrets leder la fram dokumentasjon fra NIF/NKF sine retningslinjer rundt
tildeling av Kongepokal. Styret finner det riktig ut fra den kjennskap styre
har at det er på tide og bringe denne saken inn for sentralstyret i NKF.
Vedtak: Seksjonstyret ønsker at sentralstyret i NKF se nærmere og vurderer den
nåværende ordning NKF har på fordeling av Kongepokal til forbundets mange
seksjoner.

SAK 452010-12

NM søknader.
Tønsberg Taekwon-Do klubb har søkt om NM 2013.
Tromsø har signalisert at de ønsker og søke på ITF-NM/ Landsmesterkap 2014.
Styre avventer søknad fra klubben.
Vedtak: Tønsberg TKD klubb tildeles ITF-NM og Landsmesterskap 2013.
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SAK 462010-12

Konkurrerende NM arrangert av en seksjon klubb. Til info
Styrets leder ble tidligere i sommer informert om at en av seksjonens klubber
skulle arrangere NM i ITF Tae Kwon-do. Nordre Askøy Tae Kwon-Do Klubb som
tilhører Norsk Tae Kwon-Do Forbund. Dette forbund har tegnet stilartsavtale med NKF
og derfor regnes dette NM som konkurrerende aktivitet i henhold til denne avtale.

Styrets leder kontaktet GS og man ble enig om et brev skulle sendes overnevnt
klubb. På denne måte kunne gjør klubben oppmerksom på at dette ikke kan
aksepteres fra NKF sin side. NTN seksjonen i NKF står for det offisielle NM i
stilarten ITF Taekwon-Do.
Se vedlegg.

SAK 472010-12

Korrigering av seksjonens konkurransereglement.
Vi har hatt en nøye gjennomgang av vårt regelverk i forhold til en tilpasning
mott det internasjonale regelverk. Det er ikke store endringer men
styret finner de ”kosmetiske” endringer viktige slik at en opp grading av
regelverket er nødvendig.
Vedtak: Styret vedtok regelverket med endringer og tilføyinger.
Styret leder har ansvar for at disse blir sendt NKF og gjort tilgjengelig.

(Undertegnes)
_______________________________________
Per Chr Garnæs

_______________________________________
Snorre Edvardsen

_______________________________________
Hallgeir Betele

_______________________________________
Elen Røkke

_______________________________________
Søren Engelschiøn

_______________________________________
Per Chr Garnæs-Referent
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