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Dato
Sted
Tid
Tilstede

2. juni 2005
Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
16:00-19:30
Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Sverre Andreassen, Asle Fredriksen,
Dag Jacobsen (administrasjonen), Thomas Jensen (landslagstrener mønster) og Ståle
Storrø (seksjonens medlem av toppidrettskomiteen). Thomas og Ståle med på sak 200586 og 2005-87.
Ikke tilstede Tone Hansen (sykdom i familien)

Saker:
2005-84
•

2005-85
•

2005-86
•
•
•

2005-87
•
•

•
•
•

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat fra møte 14. april og e-post sak av 30. april ble godkjent

Godkjenning av rapporter til forbundsstyret
Arbeidsplan for 2004-2006 og notat om arbeidsoppgaver sendt forbundsstyret 25. mai ble
godkjent av seksjonsstyret. Dokumentene har tidligere gått på høring til hele
seksjonsstyret.

Oppsummering fra tur/VM Madrid
Seksjonsstyremøte kombinert med tur til VM i Madrid ble en suksess. Seksjonsstyret fikk
gjort mye godt arbeid og fikk tid til litt sosial omgang også, som ikke er mulig å få til på de
korte møtene på Ullevål.
Til VM var det også publikum fra Tøyen, Grorud og Tojang tilstede.
Resultatene fra VM ble dessverre ikke som ventet, da ingen utøvere klarte å avansere
videre etter trekningen.

Toppidrett/landslag
Referat fra toppidrettskomiteens møter foreligger, men disse er ikke sendt ut til seksjonene.
Seksjonsstyret mener at disse bør gjøres allment tilgjengelige for seksjonene som er med i
toppidrettskomiteen.
Toppidrettskomiteens mandat ble diskutert, og seksjonsstyret er imot at
toppidrettskomiteen skal være den som godkjenner uttak til internasjonale stevner.
Seksjonsstyret mener at dette er det landslagsledelsen, men landslagstreneren i spissen som
bestemmer. Dersom en ikke godkjenner uttaket stiller en med andre ord misstillit til
landslagsledelsen og landslagstreneren.
Seksjonen definerer toppidrett innen taekwondo til å være landslag inne både kamp og
mønster og dommere på internasjonale stevner.
Økonomisk status og foredling til toppidretten ble gjennomgått på møte.
Seksjonsstyret avventer videre utvikling ift toppidrettskomiteen, for å se om denne bidrar
positivt til utvikling av toppidretten i forbundet.
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Markedskomiteen
Seksjonsstyre har ikke klart å skaffe noen kandidat til forbundets markedskomitee, selv om
flere kandidater har blitt forespurt.
En søker nå å gå nye veier for å finne en engasjert kandidat og utlyser nå oppgaven som
seksjonens representant på forbundet/seksjonenes hjemmeside.

Trenerkurs
Forbundets utdanningskontor har etterlyst kandidater til å avholde taekwondo spesifikke
trener kurs i trener I og II.
Seksjonen utlyser dette på forbundet/seksjonenes hjemmeside for å prøve å få gode
kandidater til denne oppgaven.

Informasjonsarbeid mot klubbene
Seksjonsstyremedlemmenes ringerunde til klubbledere har så vidt begynt. Klubbene er blitt
fordelt mellom de enkelte medlemmene av seksjonsstyret og målet er at alle klubblederne
er blitt kontaktet innen utgangen av juni.
Annen informasjon og terminliste for høste 2005 legges ut på nettet iløpet av juni.
Seksjonen fikk ikke med noe i administrasjonens fellesutsending da tidsfristen ble for kort.
En prøver heller å lage en større utsending ved sesjonstart i slutten av august.

Breddeidrett
Det er kommet inn en søknad om støtte til avholding av sommerleir fra TTU. Da TTU ikke
er et organisasjonsledd som er medlem av NKF, kan ikke seksjonen bevilge penger til
dette. Søknaden må kommer fra en klubb som står tilsluttet NKF.

Regnskap 2005
Medlemstallet så langt er ikke oppløftende. Kun 2 682 medlemmer er registrert fra 47 av
77 registrerte klubber. Det gir at det så langt er 30 klubber som ikke har registrert
medlemmer iht NKF’s registrering som hadde frist 15. mars. Saken følges opp med hjelp
fra administrasjonen.
Det er registrert 6 klubber seksjonen som ikke hadde registrert medlemmer i NKF i 2004.
Disse søkes strøket ved hjelp av administrasjonen, hvis de ikke kan gjøre rede for den
manglende registreringen.
Seksjonen ser på muligheten for å utplassere utbetalingsautomater, den til NKF har løyve
til dette men ikke bruker disse i dag. Saken taes opp med administrasjonen.

Budsjett 2006
Tanker og forslag rundt budsjettet for 2006 ble presentert.
Sponsorinntektene ser ikke ut til å bli bedre i 2006 en i 2005, noe som avviker stort i fra
det som ble vedtatt på tinget i 2004.
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Endring av reglene i kamp fører til at alle 7 poengsystemene i Norge må bygges om og
oppgraderes. Dette kommer til å bli en stor kostnad, som en må ta høye for i 2006
Utlån av seksjonens utstyr, dvs matter og poengsystem, som ikke skal brukes i regi av
seksjonen eller kretser skal det nå taes betaling for.

Langtidsplan og langtidsbudsjett 2006-2008
Hver komité for å i oppgave å utarbeide punkter itl langtidsplan for 2006-2008
Budsjett for 2007 og 2008 settes opp etter resultat og budsjett for de siste 2-3 år.
Forøvrig utsettes behandling av denne saken til neste møte.

Rapport fra komiteene

•

Arrangementkomiteen:
o Ikke noe møte avholdt siden siste seksjonsstyrmøte

•

Dommerkomiteen
o Avholder neste møte tirsdag 7. juni

•

Utvalget for eget forbund
o Werner Pedersen, Brønnøysund IL – Taekwondo taes inn i utvalget
o Utvalget trenger nå å komme sammen og jobbe mot tinget i mai 2004. Initiativ til
møte taes av seksjonen under NC III i Trondheim.
o Utvalget skal forøvrig være selvstendig utenfor seksjonsstyrets kontroll.

•

Andre forhold
o Det avholds forbundsstyremøte i Romsdalen, 3.-5. juni.
o Seksjonens notat og arbeidsplan er oversendt til dette møte, sammen med
redegjørelse fra seksjonsleder på en del punkter som forbundsstyet og dets AU
ønsker utdypet.

2005-96
•

Nytt regelverk fra WTF
Under årsmøte i WTF i Madrid ble det gjort en del endringer til kampreglementet:
o 10x10 meter konkurranseområde innføres fra den tid dommerkomiteen bestemmer
o Innføring av 4 poengdommere må vente til seksjonen har råd til å bygge om
poengsystemene. Tidligst fra sesjonen 2006
o Innføring av hansker, avventes for å se hvordan dette blir praktisert internasjonalt.
Innføres fra den tid dommerkomiteen bestemmer.
o Max 3x2min er allerede praktisert i Norge, så her blir det ikke noe endring.
o En 4. runde med sudden death, kan ikke innføres i Norge med det første pga at
forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som
tillatter knockout, fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 15.
juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout ikke tillater mer
en 6 min kampaktivitet før utøveren skal ha 1 times pause. Dommerkomiteen vil se
nærmere på dette og prøve å finne fram til en løsning på dette problemet. Endringen
kan derfor ikke innføres i Norge med det først.
o Når det gjelder ekstrapoeng for 180º spark til hodet avventes dette iht WTF’s nyhet
av 6. mai 2005, der denne endringen er utsatt på utbestemt tid.
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Når det gjelder WTF’s poomse regelverk, så forholder Norge seg til ETU’s regelverk inn
til videre, da det er dette som brukes i Europa og som kommer til å bli brukt i EM i Finland
i juni.

Neste møte
•

Neste seksjonsstyret avholdes torsdag 6. september på Ullevål Stadion

____________________
Stig Ove Ness
Seksjonsleder

_____________________
Jessica B. Stenholm
Styremedlem

_____________________
Asle Fredriksen
Styremedlem

_____________________
Sverre Andreassen
Styremedlem

