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Dato
Sted
Tid
Tilstede

14. april til 16. april 2005
Madrid - Spania
09:00 – 16:00 og 10:00 – 16:00
Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Tone Hansen, Sverre Andreassen og Asle
Fredriksen.
Michael Jørgensen (landslagssjef) og Dag Jacobsen (administrasjonen) tilstede på sak
74-76, behandlet 14. april kl 13:00 – 15:20 inkl lunsj.
Trond Berg (president NKF) torsdag 11:30 – 14:30

Saker:
2005-67
•

2005-68
•

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat fra siste møte 9. februar ble godkjent

Rapport fra komiteene
Arrangementkomiteen:
o Ny ordning med betaling og kostnadsdeling mellom seksjonene og
arrangementsklubben ifm NC/NM
o Kontrakter må inngåes med alle klubber som skal arrangere NC/NM.
o Det må avklares om endringen må vedtas på tinget eller om seksjonen kan gjøre
endringene med en gang, slik som karate og jujutsu arrangerer sine stevner
o Det må vurderes om det er ønskelig å lage en A og B gruppe for de som her høyere
gradert, for å kunne få med flere i konkurransene. Regler og retningslinjer må da
også utarbeides.
o Krav til deltagelse i NM? Bør der være kvalifiseringskrav for å være med i NM,
deltagelse i NC m.m.
o Det bør være et krav at landslagsutøverne deltar på NC og NM, da deltagelsen har
vært nedadgående i de siste stevnene.
o Det må vurderes av arrangementskomiteen og dommerkomiteen om en skal
arrangere regionale stevner i samarbeid med regionene/kretsene, slik at antall
stevner en kan delta i øker.

•

Dommerkomiteen
o Siste Dommer-Nytt er fortsatt ikke kommet ut selv om det er oversendt
administrasjonen. Bør også sendes til alle i seksjonsstyret.
o Forbundet er blitt mer tungro når det gjelder å videreutvikle og forbedre
konkurranseaktiviteten i forbundet.
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o Innkalling av dommere til stevner fungere ikke godt. Det blir alltid ekstra
innkallinger i den siste uken for i det hele tatt å få nok dommere. Dette gjør at
dommerkvaliteten på stevnene blir dårligere.
o Stig Ove Ness har fått sin WTF IR 3 klasse lisens.
o En venter fortsatt på resultatet fra mønsterdommerkurset i Tyskland i januar der
Stig Ove Ness og Johnny Ødeving deltok.
o Dommere til EM, VM og OL må være norske, for å kunne representere Norge.
o Dommerkomiteen fungerer nå godt med de nye medlemmene og en har nå fått i
gang arbeid med kurs og videreutvikling
o Regelkurs for trenere/cocaher under NM ble godt mottatt og fungerte meget godt.
Vil bli en fast agenda under NM fremover.
o DVD/Video fra stevner bør sendes til Dommerkomiteen, slik at en kan lære av det
som skjer og bruke de under utdanning av dommerne.
•

Utvalget for eget forbund
o Det må finnes en ny kandidat og velges ny leder for utvalget etter at John Helge
trakk seg fra styrearbeidet.
o Utvalget bør være sammensatt av personer fra flere regioner.
o Utvalget bør vurdere forholdet mellom seksjonen, OLT og forbundets
toppidrettsutøver.

•

Andre forhold
o Seksjonen bør jobbe for å få flere klubber innmeldt i forbundet og hjelpe de som
ønsker å melde seg inn med å stifte klubb, melde seg inn og ønske de velkommen i
forbundet/seksjonen.

2005-69
•
•
•

2005-70
•
•

•

Samarbeid i seksjonen
Etter at 2 av styremedlemmene gikk ut av styret og samarbeidet med noen tilslutninger
ikke har vært godt ønsker seksjonsstyret å innkalle de respektive parter til et møte.
Dette gjelder spesielt Mudo instituttene og Hwa Rang klubbene i Norge.
Det bør også taes et møte med TTU for å avklare om det der er flere klubber som burde ha
stått tilsluttet forbundet.

Premier/utmerkelser
Seksjonsstyret ønsker å gi ut flere utmerkelser under NM enn dagens Årets Taekwondo
Person.
Seksjonsstyret ønsker å innføre 3 nye utmerkelser som laglederne under NM kan være med
å stemme på. En stemme per klubb.
o Årets utøver, nominert av klubbene og enkeltpersoner
o Årets trener/coach, nominert av klubbene og enkeltpersoner
o Årets dommer, dommerkomiteen innstiller 5-10 dommere.
Nominasjon av Årets Taekwondo person fortsetter som før, og avgjørelsen skal fortsatt
ligge hos seksjonsstyret.
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2005-72
•
•
•
•

2005-73
•
•
•
•

2005-74
•
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Oppfølging etter Nordisk
Det mangler skriftlig avtale med Tøyen Taekwondo Klubb angående Nordisk.
Stevnereglementet som er vedtatt av forbundsstinget avvikes på flere punkter av seksjonen
når det gjelder NM og NC. Spesielt når det gjelder NC der arrangøren betaler 50,- pr
utøver til seksjonen av påmeldingsavgiften. Kostnader til premier og dommere for Nordisk
er heller ikke omtalt i stevnereglementet.
Tøyen mener å ha en avtale med Dag fra juni 2004, mens Asle og Stig Ove har vært på
befaring hos Tøyen og gjort andre avtaler med blant annet Harald C. Hansen.
Kravet fra Tøyen av påmeldingsavgiften er kr 62 700,Seksjonen hadde ikke planlagt å betale for de norske utøverne, noe Tøyen har tatt med i sitt
krav.
Seksjonen hadde i desember forespeilet Tøyen 40 000,- av påmeldingsavgiften, og at
seksjonen dekket kostnadene med premier, mens Tøyen fikk alle billettinntektene, kiosk og
kunne skaffe ekstra sponsorer til stevnet.
Siden det er oppstått et avvik mellom tilbud og krav går seksjonsstyret inn for en mildelig
løsning å utbetaler kr 51 350,- til Tøyen. Da deles forskjellen lik mellom seksjonene og
arrangøren.

Nye premier NC/NM
Det er avsatt 75 000,- i budsjettet til innkjøp av nye premier.
Seksjonen må vurdere som hen helhet hvordan finansiering og gjennomføring av NC og
NM skal gjennomføres fremover. Spesielt med tanke på premiering i NC.
Arbeidet med nye premier overføres arrangementskomiteen og bør være klart til midten av
oktober 2005, slik at seksjonen har nye premier til NM 2005.
Premiene må lages spesifikt for taekwondo WTF seksjonen, da det er avdekket at de
forrige preminen også har blitt brukt av karate-seksjonen.

Nye komiteer i ETU
Alle komiteer i ETU skal settes sammen på nytt. Søknadsskjemaer for å bli med i
komiteene er mottatt fra ETU.
Pr i dag er Norge representert i 4 komiteer, og alle må passe på å bli innstilt på nytt,
dersom en ønsker å fortsette.
Seksjonsstyret mener det bør jobbes med å få opprettet egen kvinnekomitee i ETU.
IOC krever at alle internasjonale forbund jobber med å få en kvinneandel på 20%. Norge
bør derfor nominer frem en kvinne ved neste valg i både ETU og WTF, samt jobbe for at
kvinneandelen innen taekwondo økes.

Rapport fra landslagene
Kamplandslaget
o Kamplandslaget består nå av 21 stk.
o Det er så langt avholdt 5 samlinger, med håp om å avholde 10 samlinger i året.
o Base høst har avholdt 4 treninger.
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o Begynt å jobbe med et kadetlag/samarbeid for 11-13 år på Østlandet, med Mikael
Oguz som trener.
o Neste møte med Olympiatoppen er satt til torsdag 19. mai.
o Kontraktsforhold med Nina Solheim er avklart.
•

Mønsterlandslaget
o Landslaget skulle delta i Paris Open, men det har blitt gjort en stor feil ved
innhenting av invitasjonen, slik at en har trodd at Paris Open skulle avholdes i
slutten av april, mens det i realiteten ble avholdt 2. april.
o Administrasjonen har kansellert alle bestillinger av fly og hotell, og
seksjonen/landslaget vil ikke tape penger på dette.
o Det hersker en hvis uklarhet om hvem som er på mønsterlandslaget pt. Thomas
Jensen er i Korea, så status var ikke mulig å skaffe under møte.
o Det må utarbeides bedre planer for landslaget
o Individuelle planer for den enkelte må utarbeides.
o Krav for å komme inn på landslaget må offentliggjøres, slik at de som ønsker å bli
være med vet hva de må prester for å bli tatt med i vurderingen.

•

Generelt for landslagene
o Utøverkontrakter skal revideres.
o De nye kontraktene må inneholde krav om deltagelse på NC/NM
o Utøverne må få krav til å stille i korrekt antrekk, og at det skal gies bøter hvis det
ikke overholder.
o Utstyr som deles ut fra seksjonen skal brukes !
o Statsborgerskap. Ifm EM, VM og OL må være norsk statsborge, dvs ha norsk pass.
For Nordisk og deltagelse i NC/NM holder det at en har bod i Norge i 12 måneder.
Åpne internasjonale stevner har ikke noe faste krav.

2005-75
•
•
•
•
•

Toppidrettskomiteen
Seksjonen skal iht forbundsstyrevedtak nr 035 av 18.-19. februar stille med et medlem til
forbundets nyopprettede toppidrettskomité.
Det er av e-post av 24. feb fra generalsekretæren uttalt at Seksjonenes representanter bør
sitte i styret
Seksjonen har vurdert arbeidsmengden i eget seksjonsstyre og kommet fram til at
seksjonen må gå utenom seksjonsstyret for å finne en kandidat til å sitte i
toppidrettskomiteen, da seksjonsstyremedlemmene pt er overbooket med arbeid.
Seksjonsstyret jobber videre med å finne en kandidat og avventer dermed utnevnelsen til
denne er funnet.
Det er innkalt til et møte med OLT 19. mai så seksjonen må ha en kandidat klar så fort som
mulig.

•

Seksjonsstyret stiller spørsmål ved finansieringen av toppidrettskomiteen og avventer en
nærmere avklaring fra forbundsstyre på dette. Seksjonsstyret ble lovet av sportssjefen at
den nye organiseringen av toppidretten ville føret til at taekwondo ville få mer midler til
rådighet, seksjonsstyret stiller seg undrende til denne uttalelsen.

•

Seksjonen ser at uttak til Nordisk, EM, VM og OL kvalifisering skal foregå etter
kvalifisering gjennom fastsatte stevner. Dette strider mot seksjonsstingvedtak fra tinget
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2004, der tinget under sak 6 – forslag fra ØRBS om kvalifisering til Nordisk forkastet
forslaget med 33 mot 4 stemmer. Vedtaket blir at det skal være landslagstreneren som tar
ut laget til internasjonale stevner, uten politisk innblanding.
•

Seksjonsstyret mener også at dagens ordning med uttak fungerer godt og at det er i samsvar
med det Olympiatoppen ønsker.

•

Når det gjelder økonomi for landslagene, er dette i seksjonen overlatt til landslagssjef,
landslagstrenger og sportssjef. Seksjonen setter kun rammene pr avdeling, og overlater
detaljstyringen til landslagsledelsen. Forbundets vedtak om toppidrettskomiteen, strider
mot denne praksisen.

2005-76
•
•
•
•
•

2005-77
•
•
•

•
•

Regnskap for 2005
Regnskap pr februar er mottatt av seksjonen, avventer fortsatt regnskap for april da
aktivitetsnivået så langt kun har vært innen avdeling 21 – kamplandslaget, og en del
dommeroppdrag avd 25 – dommere.
Medlemstall for 2005 er ikke mottatt, så det kan ikke vurderes opp mot budsjetterte
inntekter. Må følges opp til neste møte.
Utgiftene så langt i 2005 er under kontroll.
WTF har delt opp tildelingen av US$ 20 000,- i to like deler, en for 2005-2006 og en for
2007-2008. Administrasjonen må fremlegge dokumentasjon for WTF iht krav stilt i brev
fra WTF reform fund gaidelines, for å få ut de første US$ 10 000,Revisjon av budsjettet for 2005 må taes på neste møte, når avd 21 – kamplandslaget kan
legge frem dypere dokumentasjon på inntekter og utgifter, da her nå er avvik fra budsjettet.

Wang-stipend våren 2005
Seksjonen har mottatt 8 søknader til Wang-stipend våren 2005.
Midler til fordeling er 15 000,Det ble vurderte 3 forskjellige fordelingsnøkler under møte.
o Lik utbetaling til alle
o Kun de beste får stipend
o Alle får litt, mens de beste får noe mer.
Seksjonsstyret kom frem til at alle skal få noe stipend, mens de som er anbefalt fra Wang
får noe mer.
Seksjonsstyret tildeler Wang-stipend våren 2005 som følger:
Navn
Tommy Johansen
Thomas Arnesen
Julia Filer
Marius Nordfjellmark
Loan Tuyet Ngo
Silje Kveum
Erik Fredriksen
Ole Petter S. Mowinkel
Totalt

Klubb
Nesodden
Nesodden
Nesodden
Tøyen
Moss
Sangrok
Tøyen
Oslo

Tildelt
2 500,2 500,2 500,1 500,1 500,1 500,1 500,1 500,15 000,-
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Arbeidsplan for perioden 2004-2006

•

Seksjonen er pålagt av forbundsstyret, vedtak 037 av 18.-19. april å utarbeide en
fremdriftsplan/måldokument.

•

Seksjonsstyret tar utgangspunkt i seksjonens langtidsplan og aktivitetsmatirse for 20042006, som ble vedtatt på tinget i 2004. Arbeidsplanen settes opp for den resterende delen
av ting perioden, dvs frem til juni 2006.

•

Den enkelte komite og landslag får i oppgave å bidra med sin del inn i arbeidsplanen

2005-79
•
•

2005-80
•
•
•

2005-81
•
•
•
•

•

Økning av medlemstall, opptak av nye klubber
Seksjonen sliter med rekruttering av nye klubber og økning av medlemstallet.
Det vil iløpet av året bli satset på flere plan for å rette opp dette.
o Gjennomgang av medlemslister og oppfølging av de enkelte klubbene
o Direkte kontakt fra styret til den enkelte klubbleder for å øke forståelsen for
seksjonens arbeid og fremme økt vekst
o Oppsøkende virksomhet til klubber som ikke står tilsluttet forbundet/seksjonen.
o Hjelp til oppretting/innmelding av klubber i forbundet/seksjonen.
o Satsing på breddeidrettstiltak slik at flere føler at seksjonen bidrar til aktivitet, uten
om konkurranser.

Langtidsplan og langtidsbudsjett for 2006-2008
Det er nå 1 år igjen til neste seksjonsting. Arbeid med langtidsplan og langtidsbudsjett for
2006-2008 bør derfor begynne. Målet er å ha et utkast klart til slutten av 2005.
Hver komité og landslag får i oppgave å gå gjennom egen aktivitet og sette ned mål og
budsjett ønsker for dette for den neste perioden.
En endring av økonomien slik at den enkelte del blir mer selvfinansiert og at det kan settes
av mer til breddeidrett skal prioriteres.

Bidrag til breddeidretten
Det er i budsjettet for 2005 satt av 40 000,- til bidrag for breddeidretten.
Seksjonsstyret ønsker å bruke disse på fellestiltak som sommerleire og
breddeidrettstreninger.
15 000,- settes av til 3 sommerleire, 5 000,- pr leir. Min 5 klubber og 50 medlemmer med.
15 000,- settes av til felles breddeidrettssamlinger mellom klubber, der det hentes inn
trenere utenfra. Tiltaket skal gjelde for breddeidrettssamlinger utenfor de store byene,
Oslo, Bergen og Trondheim og må minst ha 3 klubber og 20 medlemmer med på
breddeidrettssamlingen. Kun faktiske reise og oppholdsutgifter for trener vil bli dekket
innenfor den tildelte rammen.
Aktiviteten må være åpne for alle medlemmer av seksjonen og ha et minimum av antall
tilsluttede klubber tilstede.

Referat fra seksjonsstyremøte, Taekwondo WTF
•
•
•

Side 7 av 7

Aktivitet skal annonseres på www.kampsport.no
Søknader om støtte må sendes inn før aktiviteten gjennomføres, og utbetalingen vil finne
sted når det kan vises frem dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført iht de krav som er
gitt.
Seksjonsleder utarbeider utlysning av midlene og tidsfrister for søknadene.

Neste møte
•

Neste seksjonsstyret avholdes torsdag 2. juni på Ullevål Stadion

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
Tone Hansen
Nestleder

_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Styremedlem

_____________________
Sverre Andreassen
Styremedlem

