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Dato
Sted
Tid
Tilstede

2. desember 2002
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
17:00-19:20
Stig Ove Ness, Jostein Ekre, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Sverre
Andreassen, Terje Førsund, Dag Jacobsen (administrasjonen)
Ikke tilstede Ståle Storrø

Saker:
2002-59
•
•

2002-60
•
•
•
•

2002-61
•
•
•

2002-62
•
•
•
•
•

Godkjenning av referat
Feil årstall for EM 2004 (det står 2002) skal rettes før referatet sendes ut.
Møtereferatet fra møte 12. november ble godkjent

Presentasjon av basetrening og status kamplandslaget
Landslagstrener Michael Jørgensen presenterte status for kamplandslaget for 2002.
Presentasjon av basetrening – Øst og Vest
Det er et ønske at landslagsjefen møter seksjonsstyret til jevnlig møter i løpet av året.
Neste møte holder etter US Open, og helst før Påske

Godkjenne nytt konkurranseregelverk
Nytt konkurranseregelverk, som skal gjelde fra 1. januar 2003 er under utarbeidelse i
Dommerkomiteen.
Dommerkomiteen fremsender regelverket til godkjenning i seksjonsstyret så fort det er
klart.
Godkjenningen bør i utgangspunktet kunne taes på e-post eventuelt på telefon mellom
seksjonsstyremedlemmene.

Ny lønnsavtale med Micahel Jørgensen
Seksjonsstyret fikk fremlagt forslag til ny lønnsavtale mellom forbundet og Micahel
Jørgensen.
Stillingsbetegnelsen endres fra landslagstrener til landslagssjef
Lønnsøkning, telefon/Internet, diettgodtgjørelse og fjerning av utgifter til reiser og opphold
godkjennes av seksjonsstyret.
Kontrakt gjelder til 31.12.2004, nye forhandlinger starter innen 01.09.2004
Datoene i fremlagt kontakt til seksjonsstyret er ikke rett, disse må rettes opp før kontrakten
underskrives.

Referat fra seksjonsstyremøte, Taekwondo WTF
2002-63
•
•

2002-64
•

Side 2 av 2

Endring av overgangsreglene
Dagens overgangsregler tar ikke høye for at sesongen i Taekwondo er endret til å følge
kalenderåret og ikke lengre følger skoleåret.
Overgangsreglene endres derfor slik at de følger sesongen fra 1.1 til 31.12, med en
overgangsperiode fra 15.desember til 15.januar mellom sesongen.

Utlysning av NC og NM i 2003
Etter møte under NC II har seksjonen mottatt 3 søknader om å få avholdet stevner i 2003:
o Keum Gang Hwa Rang TKD Årdal – NC I, 20.-21. sep. 2003
o Centrum Taekwondo Klubb – NM 2003, 29.-30. nov 2003
o Tøyen Taekwondo Klubb – NM 2003, 29.-30. nov 2003 eller et annet stevne

•
•

Seksjonsstyret ønsker å avholde NM utenfor Østlandet annet hvert år, så fremt det lar seg
gjøre.
Fordelingen av stevner for 2003 blir som følger, med forutsetning om at halleie er i orden
og at arrangementkontrakten med forbundet underskrives.
o NC I 2003, 20.-21. sep 2003
o NC II 2003, 25.-26. okt 2003
o NM 2003, 29.-30. nov 2003
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•
•
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•
•
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•
•
•

Keum Gang Hwa Rang TKD Årdal
Tøyen Taekwondo Klubb
Centrum Taekwondo Klubb

Oppsummering etter felles budsjettmøte
Budsjettmøte søndag 1. desember var kun en informasjon om hvordan budsjettarbeidet i
forbundet skulle gjennomføres.
Taekwondo seksjonen har allerede klar sitt budsjett for 2003, som vil bli overført til
forbundets felles budsjettmodell.
Seksjonsstyret låser kr 75 000,- av midlene som er avsatt til EM forberedelser, 150 000,-, i
tilfelle AS’et for EM 2004 trenger penger ifm likviditetsproblemer eller underskudd i 2003.

Godkjenne nye cup-sertifikater
Det ble fremlagt 4 forslag til nye cup-sertifikater
Seksjonsstyret gjorde noen anmerkninger og nytt endelig forslag sendes ut pr e-post for
godkjenning av styremedlemmene før det trykkes.

Oppsummering etter NM/Norgescup
På tross av at det ikke var avtalt hvilke klubber som skulle avholde NC og NM i sesongen
2002, da det nye seksjonsstyret overtok i juni, har en klart å avvikle alle stevnene uten at
forbundet har måtte gå inn å ta hovedansvaret for arrangeringen.
Deltagelsen på NM var meget stor, med 40 nye utøvere som ikke hadde deltatt i sesongen.
Utdeling av NC sammenlagt ifm NM gikk meget bra, og er en bedre løsning en å dele ut
premiene over 6 mnd etter at sesongen er over.
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•

Uønskede opptrinn under NM behandles først i Dommerkomiteen, før seksjonsstyret får en
rapport og vis nødvendig behandler saken videre.

•
•

Utdelingen av årets Kongepokalen har skapt en del diskusjoner i miljøet.
Seksjonsstyret gikk gjennom kriteriene for tildeling av Kongepokalen, de skrevne reglene
og fortolkningen av disse.
Reglene for tideling av Kongepokalen ble ikke utsendt med invitasjonen til NM slik som
det skal gjøres. Kriteriene ble sendt ut til klubbene ifm en fellesutsendelse tidligere i år.
Seksjonsstyret kom frem til at utdelingen av årets Kongepokal var i samsvar med gjeldende
regler og fortolkninger.
Seksjonsstyret ønsker allikevel å endre på reglene for fremtidige utdelinger slik at disse blir
klarer for alle. Hvilke endringer som skal gjøres og hvordan dette skal formuleres vil bli
tatt opp som egen sak i et senere seksjonsstyremøte. Der alle seksjonsstyremedlemmene
har fått tid til å sette seg inn i saken.

•
•
•

Neste møte
•
•

Neste møte avtales pr e-post, seksjonsleder sender ut et forslag
Det bør utarbeide et forslag til møteplan for 2003

