REFERAT – STYREMØTE i WTF seksjonen – NR. 8 – 2012/2014
Sted:
Tid:
Neste møte:

Telefonstyremøte
06.04. 2013 kl.1200- 1330
Ikke avklart enda

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

Svein Olav Rui
Bjørn Sulen
Lillian Fossum

Fra administrasjonen:
Sportskonsulent
Marthe Bøhler
Meldt forfall/fraværende:
Styremedlem
Ingvild W. Knudsen
Styremedlem
Morgan Nygård
Varamedlem
Khalique Rana
Varamedlem
Cathrine Tangstad
Seksjonsstyret var beslutningsdyktige med 3 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):




Godkjenne innkalling
På styremøtet 21. mars besluttet styret å ta neste styremøtet lørdag 6. april. Sakslisten ble sendt per
epost torsdag 4. april, samt lagt i dropbox. Innkallingen bli godkjent
Godkjenne saksliste og innmeldte saker til eventuelt
Sakslisten ble godkjent. Det ble ikke innmeldt noen saker til eventuelt.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.
O- 14

Vedt.nr.

Sak
«Hamnadang»
Morgan gir en tilbakemelding om planleggingsprosessen.
Kommentar: Styret fikk ingen informasjon og planleggingsprosessen
til Hamnadang seminaret, da Morgan ikke var tilstede på
telefonstyremøtet. Orienteringssaken tas opp ved neste møte.

O- 15

Kort resyme fra Toppidretten

Frist

Ansvar

Mai MN
2013

DJ

Informasjon fra sportsjefen:
1

Olympic camp
I forbindelse med den internasjonale taekwondo sagen som er 4.
september skal landslaget arrangere en åpen olympisk samling for
juniorer og seniorer på Vallhall i Oslo 8.-9. september i samarbeid
med Rica Helsfyr. Planen er å bruke olympiske trenere og det er mulig
at det blir et Coach seminar på fredagen. Overskuddet fra samlingen
går til prosjekt Rio.
Juniorprosjekt
Det er etablert et juniorprosjekt i kamp hvor det faste regionale og
nasjonale samlinger på ukebasis og i helger. Neste stepp er et prosjekt
i samarbeid med Olympiatoppen hvor vi skal velge ut 5-6 personer fra
juniorgruppen som vil få ekstra oppfølging slik at veien fra junior til
senior blir for stor. Blant annet vil det bli faste treninger med
landslagstreneren etc.
Rekruttering til OL-laget
På grunn av dårlig tilvekst av nye seniorutøvere er det nødvendig å
lete etter mulige kandidater fra andre kampidretter. Som dere sikkert
er informert om har WTF inngått et samarbeid med ITF. I tillegg har
også WTF åpnet for at andre kampidretter kan konkurrere i WTF
konkurranser bare de følger regelverket og de etiske rettingslinjer til
WTF. I forbindelse med høstens opptak av nye mulige utøvere til
landslaget vil vi åpne muligheten for at andre kampidretter enn
taekwondo kan søke om plass. Kravet er at de må følge
konkurransereglene og graderingsreglene til WTF.
Mønster
Mønster kursene har vært en suksess. Det har vært avholdet kurs i
Hamar, Trondheim og i Bergen. Nå gjenstår det kurs i Steigen og i
Oslo. På kurset i Oslo er det påmeldt hele 60 deltakere.
Etter NC stevnet i Drammen vil det bli startet opp med et
rekrutteringslag i mønster.
Nordisk
Laget til nordisk er tatt ut. Laget reiser samlet fra Oslo fredag den 24.
mai med retur søndag 26. mai. Vi har tatt høyde for at dommere og
representanter fra styret kan reise sammen med laget. Mønster laget
blir tatt ut etter stevnet i Drammen. Det blir ca 15 personer i mønster
som kommer til å delta i nordisk. Dette er største troppen noensinne i
mønster.
Grand Prix
WTF arbeider med å etablere et forslag til kongresshandling hvor
Grand Prix vil være en del av OL-kvalifiseringen. Dette er veldig bra
tiltak for å fremme taekwondo, og det vil antagelig tilføre WTF store
inntekter. Slik som forslaget er vil dette medføre at landslaget vil få
ekstra store kostander. For det første må vi skaffe oss nok ranking
poeng slik at man kan bli invitert til Grand Prix. Når vi først er
kvalifisert til Grand Prix må vi delta på fem stevner i året i tillegg til
EM og VM. Vårt forslag er at WTF betaler de nasjoner som
kvalifiserer seg til Grand Prix et bidrag på lik linje som det er i
Champions League i fotball.. Det skal være møte i ETU, møte i
Nordisk Råd og det skal behandles på kongressen i VM. Vi mener at
det viktig at noen politikere fra forbundet prøver å få til dette for
denne saken vil berøre nesten alle nasjoner.
Sparrings samlinger
2

I påskeuken arrangerte landslaget treningssamling med Brasil, Irland og
Danmark. To av dagene ble det arrangert sparrings kamper med dommere
på Jordal. Den 10.-19. Juni skal elitelaget på sparrings samling til England
og Skottland. I London blir det i forbindelse med samlingen arrangert
fight night med Storbritannia.

8.1

Vedtak 8.1:
Orienteringen tas til etterretning. På bakgrunn av opplysningene ønsker
seksjonen et møte med sportssjef søndag 14. april for avklaring av
budsjettkostnader.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr
.
40

Vedt.nr. Sak
Nedjustere stevneavgiften på regionale
stevner

Frist

Ansvar
SR, MB

Seksjonen har den siste tiden fått
tilbakemeldinger om at deltageravgiften på
Taekwondo stevner er for høy, da spesielt
regionale stevner. Dette kom også bla frem i
undersøkelsen som ble sendt til
utøvere/trenere i 2012.
Seksjonsstyret har tatt grep, sett på løsninger
som samsvarer med årsbudsjettet til seksjonen.
Dette på bakgrunn at seksjonen ønsker bedre
rekruttering samt beholde dagens konkurranse
utøvere.
I dag er prisene følgende:
Barn Kamp 275 kr
Ungdom, junior, senior og veteran Kamp 375
kr
Barn Poomsae 275 kr
Ungdom, junior, senior Poomsae 325 kr

8.2

Vedtak 8.2:
Seksjonen nedjusterer den individuelle
stevneavgiften til følgende priser:
Barn Kamp 150 kr
Barn Poomsae 150 kr
Ungdom, junior, senior veteran Kamp 250 kr
Ungdom, junior, senior Poomsae 250 kr. Skal
en utøver delta både i mønster og kamp får
utøver 100 kr i rabatt.

3

Elektronisk valg i WTF

41

Det er elektronisk valg i WTF, hvor fristen er
11. april. Styret tar en gjennomgang av
vedleggene fra WTF og gjennomfører den
elektroniske prosessen for Norge.

8.3

Vedtak nr. 8.3:
Styret kommer til enighet om en stemme.
Seksjonens styreleder kontakter presidenten
om seksjonens stemme og blir enig om hvem
som avgir stemmene for WTF seksjonen

11.april

SR

ASAP

SR

ASAP

MB

Kukkiwon Poomsae Seminar

42

Kukkiwon ønsker et poomsae seminar i nord
Europa i juni og Norge er en av kandidatene
deres. Styret må komme med en
tilbakemelding til Kukkiwon. Presidenten
involveres da dette omhandler internasjonalt
arbeid.

8.4

43

Vedtak nr. 8.4:
Styret har ikke budsjettert med et slikt
seminar, og har derfor ikke økonomi til å
gjennomføre et slikt arrangement. Styreleder
gir tilbakemelding til Kukkiwon i samråd med
presidenten. Samtidig ønsker seksjonen en ny
mulighet ved en senere anledning.
Stevner 2013/2014
Norgesmesterskap og Norges Cup:
Styret ønsker en rullering av
Norgesmesterskapene (NM) og Norges
Cupene (NC) på regionene. Styret vedtok
følgende:

8.5

Vedtak 8.5:
Arrangeres NM i region øst, skal et NC
arrangeres i en annen region. Arrangeres
begge NC stevnene i øst regionen skal NM
arrangeres i en annen region.
Region Øst:
De siste årene har det ikke vært mange
klubber i region øst som har arrangert
regionale stevner. Det vil være et stevne i
september, men det er det eneste regionale
stevnet i 2013. Seksjonen ønsker å samle alle
klubbene i region øst til et møte, hvor de
sammen kan planlegge en terminliste for
2013/2014.

8.6

Vedtak 8.6:
Marthe kaller inn klubbene i region øst inn til
et møte på Ullevål Stadion før sommeren og
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lager en terminliste for regionale stevner
2013- 2014.
Region Vest:
Region Vest fikk pris dispensasjon for stevnet
i april, da de ville boikotte regionale stevner i
2013. Regionen er fortsatt ikke helt fornøyd
og ønsker enda lavere priser, samt utstyr
(elektroniske vester) som blir benyttet på
nasjonale stevner. Seksjonen har ikke
økonomi til å gå enda lavere i stevneavgift,
eller sende utstyr (elektroniske vester) til
regionale stevner. Norges Cup stevnene skal
være en felles arena hvor klubbene over hele
landet møtes, og da får benyttet utstyret som
medfølger.

8.7

Vedtak nr. 8.7:
Seksjonsleder gir en tilbakemelding til region
vest. Seksjonen kommer ikke til å redusere
ytterligere i stevneavgiften(se sak 40, vedtak
8.1), eller sende utstyr (elektroniske vester).

ASAP

SR

ASAP

MB

April

SR, MB

Mudo Tveita har søkt om å arrangere NM
2014 og NC 3 2013. Styret har behandlet
søknaden og kommet frem til følgende vedtak:

8.8

Ola W. Knudsen: Klubbutvikling
Styret ønsker et samarbeid med Skedsmo Tan
Gun og har satt av post 3 midler til prosjektet.
Styret har ikke sett en handlingsplan om
videre fremdrift.

44

8.9

45

Vedtak 8.8:
Seksjonen ønsker å tilby Mudo Tveita et av
Norges Cup stevnene i 2014. NM får de ikke
tildelt. Administrasjonen videreformidler til
klubben.

Vedtak 8.9:
Seksjonsleder sammen med administrasjonen
tar et møte Ola hvor det avklares videre
fremdrift.
www.dommerkomiteen.no
Dommerkomiteen har egen nettside som ikke
er integrert i seksjonens nettsider på
www.kampsport.no. Etter sist
forbundsstyremøte ble det vedtatt at
seksjonsleder skulle bringe
www.dommerkomiteen.no under seksjonens
nettsider snarest. Styreleder har kontaktet

5

dommerleder Stig Ove Ness, og startet en
dialog.
All informasjon på www.dommerkomiteen.no
kan legges inn i WTFs sine sider på
www.kampsport.no.

8.10

Vedtak 8.10:
Styreleder følger opp prosessen som er satt i
gang med dommerkomiteen. Domenet legges
ned, og all informasjon blir overført til WTFs
sine sider på www.kampsport.no.

ASAP

SR

Tilskuddsordninger
Seksjonen har vurdert om å ha egne
tilskuddsordninger for WTF klubber i Norge,
da de har fått inn noen søknader som
omhandler tilskudd.
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8.11

Vedtak 8.11:
Seksjonen har ikke økonomi til egne
tilskuddsordninger i 2013/2014. Styret ønsker
å ta opp saken igjen i 2015.

LF

Ski Taekwondo Klubb har søkt om tilskudd til
gjennomført vinterleier 2012. Styret har
behandlet søknaden, og vedtok følgende:

8.12

47

Vedtak 8.12:
Seksjonen har ikke økonomi til å gi tilskudd,
men ønsker å se på mulige tilskuddsordninger
fra 2015. Administrasjonen videreformidler til
klubben.

LF, MB

Dommerkurs
I handlingsplanen ønsker seksjonen økt
kompetanse og flere dommere.
Dommerkomiteene har store utfordringer med
både med kursgjennomføring og
stevnedeltagelse. Det er ulik praksis i de ulike
regionene, hvor noen regioner er flinkere enn
andre. Seksjonen mener at bedre planlegging,
markedsføring, og et godt samarbeid
komiteene seg imellom (samt
administrasjonen) vil lette på
dommerkurssituasjonen.

8.13

Vedtak 8.13:
Dommerkomiteene setter opp en terminliste
over dommerkurs for 2013/2014. Alle
regionene skal være representert.

April/Mai

MB

Dispensasjon for regelendring
Styret søkte dispensasjon fra forbundsstyret i
stevnereglementet i.f.t påmeldingsregler.
WTF seksjonen fikk dispensasjon for denne
regelendringen (se ref. nr. 7 sak 39 vedtak
7.2), og er gjeldene frem til neste
6

sesongoppstart (september 2013) hvor regelen
må inn i regelverket:
«Påmeldingsfristen er satt 10 dager før
stevnet. Klubben kan etterpåmelde 24 timer
etter at påmeldingsfristen har gått ut, mot
gebyr på 2 x påmeldingsavgift. Dette gjelder
også endring av vektklasser. Etter 24 timer
legges deltakerlisten ut på www.kampsport.no.
Klubbene har 48 timer til å se igjennom
deltakerlisten etter tekniske feil. Eventuelle
tekniske feil må rapporteres til stevneleder.
3 dager etter påmeldingsfristen gjøres ingen
endringer»

8.14

Vedtak 8.14:
Ved neste sesongoppstart, høsten 2013, må
styreleder sørge for at denne regelen blir
skrevet inn i regelverket.

August
2013

SR

_______________________________________
Styreleders sign.
Svein Rui

_______________________________________
Styremedlem 2 sign.
Ingvild W. Knudsen

_______________________________________
Nestleders sign.
Bjørn Sulen

_______________________________________
Styremedlem 3 sign.
Morgan Nygård

_______________________________________
Styremedlem 1 sign.
Lillian Fossum

_______________________________________
Referent sign.
Marthe Bøhler
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