REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF – NR. 12– 2013 ÅR
Sted:
Tid:
Neste møte:

Park Inn Gardermoen
Lørdag 12. oktober kl 1600- 1830
Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00

DELTAKERE:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Svein Rui
Lillian Fossum
Morgan Nygård

Fra forbundsstyret:
Presidenten
Trond Berg

Fra administrasjonen:
Sportssjef
Dag Jacobsen
Fraværende:
Nestleder
Styremedlem
Vara

Bjørn Sulen
Khalique Rana
Cathrine Tangstad

Styret var vedtaksfør med 3 stemmeberettigede.

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):


Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent.

.


Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt



Utøvere på elitelaget må være taekwondo utøvere, se eventuelt sak nr. 82
Invitasjon til ledermøte, se eventuelt sak nr. 83
NM gaver, ble tilført under sak 80; Norgesmesterskapet 2013 vedtak 12.13
Klage forum ved stevner og stevnegjennomføring, se eventuelt sak nr. 84

Godkjenne siste referat og signere denne
Referat nr. 11 ble godkjent og signert.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt. nr Sak
O-37
Regionale stevner sør

Frist

Ansvar

Region sør ønsker å arrangere regionale stevner. Da det er lite aktivitet
i regionen samarbeider klubbene om økt rekruttering og aktivitet. De
ønsker bistand fra administrasjonen og arrangementskomiteen.
Administrasjonen har innkalt til et møte fredag 1. november. Foreløpig
har vi fått tilbakemelding på at det er tre klubber som stiller, sammen
med representanter fra arrangementskomiteen, styret og
administrasjonen.
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12.1

Vedtak 12.1
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning

Info fra toppidretten

O-38

Sportssjefen informerte om Fight Night.
Det kommer utøvere fra Danmark, sveits, Irland og England.
Under Fight Night skal man prøve ut konseptet med tag team.
Innføring av Grand Prix vil gi økte kostander og vil føre til
konsekvenser for budsjettet til toppidretten. Sportssjefen
presiserte at dette har ikke noe med seksjonens budsjett å gjøre.
Forbundet har sagt opp leieforholdet på Majorstuen og
leieforholdet med OL-hust for å spare kostander.
Det arbeides med evaluering av junioropplegget innføring av
partenerklubber.
12.2

Vedtak 12.2:
Styret tar orienteringssaken til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak

76

Hall of Fame- Khalique Rana

Frist

Ansvar

Khalique Rana har fått invitasjon fra Hall of Fame
organisasjonen for å motta en pris. Han søker støtte av
seksjonsstyret til å reise til Las Vegas hvor prisutdelingene vil
foregå.
Styret har sett på saken nærmere, ref. Referat nr. 11 sak 64
vedtak 11.7.

Hall of Fame er en organisasjon utenfor idretten slik at
hvis noen skal delta på dette må dette gå gjennom
klubber. Klubber kan midlertid søke om støtte fra
seksjonen.

12.3

Seksjonsstyret har vært i kontakt med klubben til
Khalique Rana, Grorud Taekwondo klubb. Seksjonsstyret
har informert at de ikke kan støtte disse kostnadene ifm
Hall of Fame da dette er en organisasjon utenfor idretten.
Grorud Taekwondo Klubb har på sin side sagt de vil ta
denne kostnaden.
Vedtak 12.3:
Seksjonens budsjett dekker ikke disse reisekostnadene,
men har sagt de vil behandle en søknad fra Grorud

Okt/nov SR

2

Taekwondo Klubb hvis klubben søker støtte for
reisekostnadene til Khalique Rana.
Stevner 2014

77

Seksjonen har lyst ut stevnedatoene for 2014 flere ganger, men
ingen klubber har til nå ønsket å ta på seg ansvaret som teknisk
arrangør. Styret vedtok på forrige møte at Svein Rui skulle
kontakte noen klubber på Østlandet for mulige tekniske
arrangører, samt ta kommunikasjonen videre med NM arrangør
for 2014.
Svein Rui har snakket med noen aktuelle tekniske arrangører
for NC stevnene i 2014. Det vil komme en søknad fra disse
klubbene ila høsten, ifølge seksjonsleder.
12.4

SR

Vedtak 12.4;

Administrasjonen legger ut en ny utlysning på
www.kampsport.no

Okt

MB, NJ

15.okt

MB,RH,SR

Nov

SR, MB

Endring i stevnereglementet

78

Seksjonsstyret vedtok endringene i stevnereglement ref.
Referat nr. 11 sak 69 vedtak 11.13.
Regelverket viste seg fortsatt å være uklart på visse punkter og
administrasjonen ber om at disse gjennomgås før endelig
stevnereglement vedtas.
12.5

Vedtak 12.5;
Administrasjonen ved Robert Hamara og Marthe Bøhler
inviterer til et møte tirsdag 15. okt kl 1700 hvor representanter
fra styret og dommerkomiteen forutsettes deltar. Endelig utkast
av stevnereglementet blir ferdigstilt og sendes til seksjonsstyret
per epost for godkjenning.

Regions samling i Øst

79

Alle Taekwondo WTF klubbene i region Øst har nå blitt innkalt
til en regions samling for å kartlegge regionens aktivitet to
ganger. Påmeldingen har vært for dårlig. Styret så på om de
ønsket å kjøre enda en runde, eller ønsket andre virkemidler for
å bedre regionens aktivitets tilbud.
12.6

Vedtak 12.6;
Svein Rui tar kontakt med klubbene under stevnet på
Nannestad 12- 13. oktober og oppfordrer de til å delta på
møtet. Administrasjonen sender ut en innkalling til et nytt
møte i desember.
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Norgesmesterskapet 2013

80

Følgende punkter ble lagt frem i sakslisten:
-

VIP invitasjoner; hva skal stå på invitasjonen
Utmerkelser: Årets Taekwondo person, årets utøver,
årets dommer, årets coach/trener.
- Bankett
- Stevnegjennomføring
- Annet
Info i VIP invitasjoner, og utmerkelsesprisene ble ikke
gjennomgått. Dette skal følges opp av seksjonsleder.

Okt

SR

Representanter fra seksjonsstyret, arrangementskomiteen og
stevneledere har hatt møte med teknisk arrangør, Taekwondo
Team Heimdal lørdag 12. oktober.
Denne informasjonen kom frem i møtet:

Tilstede: Simen Svenkerud, Håkon Fredriksen, Lillian
Fossum, Svein Sørensen, Svein Rui.
Kontaktpersoner fra teknisk arrangør:
 Svein Sørensen
svein.sorense@trondheim.kommune.no mobil
91112726
 Lisebeth Melland Olsen
lisbeth.melland.olsen@statskraft.com mobil
91189753
 Tone Ramsey ramhell@online.no mobil 416
20924
12.7

Hoteller som blir benyttet under mesterskapet:
Dommerhotellet: Thorn Hotell Prinsen
Utøverhotellet (+støtteapparat): Thon Hotell Trondheim
Innveiing:
Innveiingen vil foregå på fredagen på dommer hotellet.
Bankett:
Banketten koster kr 350.-. Informasjon om påmelding til
banketten vil komme fra arrangørklubb.
Hall:
Norgesmesterskapet vil bli arrangert i Ranheim
friidrettshall. Dette er en helt ny hall. Hallen koster ingen
ting å leie.
Vedtak 12.7;
Arrangementskomiteen undersøker om det er internett i
hallen og de sender en tegning med strømuttak og

Okt
TJ,MN,HF,KR
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stikkontakter til stevneleder, Simen Svenkerud og Øyvind
Kveine Haugen.

12.8

Transport dommere:
Transport av dommere etc
NM arrangøren undersøker om det er mulig å få transport
dommere fra hotellet og til hallen.
Befaring:
I forbindelse med stevnelederkurset i Trondheim den 2527 oktober legges det inn en befaring i hallen.

12.9

Tidsprogram:
Det legges opp til en offisiell innmarsj og avspilling av
nasjonalsangen på morgenen. Den offisielle åpningen
skjer senere på dagen.
Vedtak 12.8;
Det skal ikke være for lange taler, maks 3 minutter. Det
skal være en person som styrer mikrofonen og det som
skal sies.

23.nov

Arrangørklubb
12.10

Merking av matter og kamper.
Vedtak 12.9;
Mattene skal merkes godt. Det skal også legges opp et
opplegg slik at utværene får beskjed om hvilke kamper
som pågår og hvilke kamper som kommer.

23.nov

Reklame i hallen ift til sponsorer

12.11

Arrangørklubb

Vedtak 12.10;
Administrasjonen undersøker rettigheter rundt dette med
reklame i hallen i forhold til forbundets sponsorer etc.
Dette sendes til seksjonssyret, stevnekomiteen og til NM
komiteen i løpet av uken.
Parkering ved hallen:
NM komiteen undersøker parkeringsmuligheter ved
hallen.

23.nov

12.12

Lege på Norgesmesterskapet
Vedtak 12.11;
NM arrangøren skaffer 2 leger slik at det kan kjøres
fullkontakt på 2 matte områder hvis det skulle bli behov.

MB, DJ

Okt

NM gaver til dommerne
Vedtak 12.12

Arrangørklubb

Seksjonsstyret gir Morgan Nygård mandat til å bestille
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NM gaver til dommere og seksjonsstyret. NK logo og
WTF Taekwondo skal broderes på gavene. Morgan tar
bestillingen i samarbeid med administrasjonen.

Okt

MN,NJ,MB
Sak fra dommerkomiteen- Kamp

81

Dommerkomiteen- kamp har sendt en sak til seksjonsstyret
som de ville ha behandlet på seksjonsstyremøtet.
Det gjaldt følgende sak:
«Alle klubber som skal delta i konkurranser, må også ha aktive
dommere.
Klubbene må ha 1 aktiv dommer, for de 10 første aktive
utøverne,
Har klubben mellom 11-20, aktive utøvere må en ha 2 aktive
dommere, også videre.
Med aktive dommere, mens en dommer som har tatt
dommerkurs og som har deltatt som dommer minst en gang de
siste 2 sesongene.
Klubber som ikke oppfyller kravet, vil ikke få delta på
konkurranser fra sesongstart 2014, dvs 1. januar 2014. Før
klubben oppfyller kravet.»
12.13

Vedtak 12.13;
Før seksjonen tar stilling til forslaget vil seksjonsleder
Svein Rui nedsette en komite som kan se på flere
alternativer. Saken vil bli behandlet på neste
seksjonsstyremøte.

Nov/des

SR

Eventuelt:
Saksnr.
82

Sak

Utøvere på elitelaget må være taekwondo utøvere
Det er viktig at elitelaget kan trene med de beste hver dag slik at
det viktig å få inn dyktige fightere inn utøverteamet uansett
stilart. Sportssjefen vil følge regelverket til WTF når det gjelder
deltagelse i konkurranser.

83

Invitasjon til ledermøte 6- 7. desember
12.14

84

Vedlegg

Vedtak 12.14;
Seksjonen vil kun dekke transport og hotell for styret og komiteer
med medlemmer.

Des

SR, LF

Klage forum ved stevner og stevnegjennomføring
Det er viktig at alle prosedyrer blir fulgt i forbindelse med
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konkurranser slik at informasjon kommer frem i forkant og under
stevnet. Det har kommet inn en del klager på dårlig informasjon
og sammenslåing av klasser, hvor utøvere ikke får beskjed.
12.15

85

Vedtak 12.15;
Administrasjonen går igjennom regler og prosedyrer med
arrangementskomiteen for å finne ut hva som kan gjøres bedre.

Nov/des MB,
Arrang.

Annen informasjon som kom frem på seksjonsstyremøtet
 Info fra President Trond Berg:
Presidenten informerte om kongressen i VM og fra
nordisk møte som ble avholdet i forbindelse med VM.
Han nevnte og sine muligheter for at han kan komme inn i
styret i ETU.
Avslutningsvis informerte han om at forbundet hadde
sendt brev til Kulturdepartementet for å endre reglene
som regulerer fullkontakt.
 Seksjonsleder Svein Rui vil nedsette en komite som kan
se på felles graderingsregler for kamp og mønster slik at
det kan innføres et felles regelverk.
 Steigen får ny hall i høst og det planlagt at Nord norsk 2
arrangeres i den nye hallen. Den nye hallen er et resultat
at den jobben som administrasjonen gjorde når ordføreren
i Steigen var på besøk i Oslo. Det er ønskelig at forbundet
stiller på åpningen av hallen.
 Når det gjelder støtte til seminarer innen paralympisk (f.
eks det som arrangeres i Las Vegas) henvises det til
tidligere vedtak i forbundsstyret at det må først foreligge
en plan for funksjonshemmede før man bruker penger.
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