
Referat fra seksjonsstyremøte 
Norges Taekwondo Forbund WTF 
 
Side 1 av 2 
 
Dato  11. januar 2003 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  11:00 – 14:30 
Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Sverre Andreassen, Terje 

Førsund, Dag Jacobsen (administrasjonen) 
Ikke tilstede Jostein Ekre og Ståle Storrø 

 
 
   

Saker: 
 
 

2003-68 Godkjenning av referat 
 
• Møtereferatet fra møte 12. desember 2002 ble godkjent 
 

2003-69 Brev fra Master Lee 
 
• Master Lee har kommet med et forslag om samarbeid ifm trening og konkurranse med 

utøvere fra Kina. 
• NIF og Olympiatoppen har også inngått et samarbeid med Kina, for å bedre samarbeidet 

frem mot OL i Bejing i 2008. 
• Pga mye arbeid med EM 2004 og mulig cup for Adecco, ser ikke seksjonsstyret at en 

klarer å også laget et samarbeid med Lee. 
 
2003-70 Opptak av Krav Maga 

 
• Seksjonsstyret har mottatt en høring fra forbundet angående eventuelt opptak av Krav 

Maga 
• Det er ønskelig med en debatt rundt hva som skal regnes som kampkunst og hva som er en 

idrett. 
• Seksjonsstyret har en del betenkninger med å ta opp Krav Maga i forbundet, da dette vil 

føre til at alle andre også automatisk må få opptak. 
• Seksjonsstyret foreslår at avgjøres om opptak av Krav Maga utsettes til neste forbundsting 

og at forbundstinget da tar en breddebatt over hvem som skal være medlemmer av 
forbundet. 

 
2003-71 Basetrener øst/vest 

 
• Valg av basetrenere for øst og vest under avslutning. 
• Seksjonsstyret ønsker å ha et møte Micahel Jørgensen og Alex Wisnes før basetrenerne 

edelig ansettes. 
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2003-72 Nye cup-diplomer 

 
• Nye forslag må bearbeides litt mer før det kan gjennomføres. 
 

2003-73 EM 2004 - Status 
 
• Forslag til budsjett for EM 2004 ble gjennomgått. 
• Anne Cathrine fikk i oppgave å lage forslag til logo/maskot for EM2004. 
• Terje prøver å skaffe WEB-adressen: www.taekwondo2004.com til EM arbeidet. 
• Opprettelsen av AS’et bør skje ASAP, og følgende personer fra seksjonen ønsker å sitte i 

styret for AS’et. 
o Stig Ove Ness, Oslo  
o Anne Cathrine Røste, Sangrok 
o Terje Førsund, ØRBS 
o Jan Mathisen, ØRBS 

 
Neste møte 

 
• Neste møte settes til 26. januar kl 11:00-14:00 dersom dette passer for Jostein og Ståle. 

 

http://www.taekwondo2004.com/

