
Referat fra seksjonsstyremøte 
Norges Taekwondo Forbund WTF 
 
Side 1 av 7 
 
Dato  8. april 2003 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  17:00 – 19:15 
Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste (gikk kl 18:30), Terje 

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

 
 
   

Saker: 
 

2003-87 Godkjenning av referat 
 

• Møtereferat fra møte 9. mars 2003 ble godkjent  
 
2003-88 Infosaker 

 
•  ETU’s dommerkomitee har i skriv av 2. april foresport om en liste over alle WTF og ETU 

dommere i Norge. I tillegg ønsker de forslag på dommere til EM mønster. 
o Norge har 2 WTF dommere: Jessica B. Stenholm (1. klasse) og Cho Woon Sup (2. 

klasse) 
o Norge har 2 ETU poomsedommere: Cho Woon Sup (3. klasse) og Stig Ove Ness (3. 

klasse) 
o Forslag til dommer til EM i mønster er Stig Ove Ness. 
 

• Dommerkomiteen har hatt e-post forbindelse med O.C. for Korea Open og fått svar at 
Norge kan sende en dommer til Korea Open, vis Norge sende utøvere til stevnet. 

o Norge kommer til å stille med mellom 4-5 kamputøvere og 8-10 poomseutøvere i 
Korea Open. 

o Det sendes en anbefaling på Jessica B. Stenholm, som dommer til Korea Open 
o Stig Ove Ness kommer også til å reise til Korea ifm Korea Open-turen, men blir 

ikke i Korea legere en til 18. juli. 
 
 
2003-89 Invitasjon til Joint Technical Meeting – Korea den 2. mai 
 

• WTF har sendt en invitasjon, datert 24. mars til Joint TEcnical Meeting i Seoul, Korea den 
2. mai. Møte skal ta forseg de nye reglene angående spesielt poomse og teknikk stevner 
som skal endelig vedtas under den 16. generalforsamlingen til WTF i september. 

• Seksjonsstyret har ikke budsjettert med dette møte, men mener at dersom Cho Woon Sup 
har anledning så bør seksjonen prøve å få sendt han til dette møte. Kostnaden ved møte 
prøves dekt på følgende måte: 

o Det søkes forbundsstyret om en ekstrabevilgning på kr 5 000,- 
o Resten av kostnadene deles likt mellom avd 22 – mønster og avd 29 felles. 
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2003-90 Kandidater til ETU’s komiteer for perioden 2003-2007 

 
• ETU har i skriv av 11.mars bedt om kandidater til ETU’s komiteer for neste periode. 

Kandidaten må fremsendes med en CV og være ETU i hende innen 5. mai 
• Seksjonsstyret har følgende kandidater som til ETU’s komiteer: 

o Jessica B. Stenholm Dommerkomiteen 
o Dag Jacobsen  Stevnekomiteen 
o Stig Ove Ness  Teknisk komité 
 

 
2003-91 Kandidater til WTF’s 16 General Assembly 
  

• WTF har i skrive av  4. mars kalt inn til WTF’s 16. Generalforsamling, den 23. september 
2003 i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland. Alle land kan stille med inn til 3 representanter. 
I tillegg er det kalt inn til et eget Joint Technical Meeting ifm VM. 

• Seksjonsstyret påpeker at det er viktig at alle invitasjoner, referater og andre papirer fra 
internasjonale organisasjoner også leveres til seksjonens internasjonale representant, 
Jessica B. Stenholm. Det har flere ganger skjedd at papirer ikke er blitt sendt fra 
administrasjonen til henne. 

• Seksjonsstyret utpekt følgende personer til å representere NKF Taekwondo WTF under 
WTF’s 16. Generalforsamling 

o Stig Ove Ness, seksjonsleder 
o Jessica B. Stenholm, seksjonens internasjonale representant 

• Til Joint Technical Meeting ønsker seksjonsstyret at Jessica B. Stenholm skal stille. 
 

 
2003-92 Kontrakt med landslagstrener mønster 

 
•  Forslag til kontrakt med Cho Woon Sup som landslagstrener for mønster ble fremlagt av 

administrasjonen. 
• Seksjonsstyret godkjent fremlagt kontrakt og anbefaler administrasjonen å inngå 

kontrakten med Cho Woon Sup så fort som mulig. 
• Kontraktsperioden varer til 31.12.2003 
• I tillegg jobber Dag og Terje med å skaffe en bærbar PC som landslagstreneren kan bruke i 

arbeidet. 
 
 
2003-93 Godkjenning av +klasser i fullkontakt 

 
• Det kongelige kultur- og kirkedepartement har i skriv av 17. mars offentliggjort endring av 

forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater 
kockout. 

• Følgende tillegg er gjort i forskriftens § 9; Godkjenningsnemda kan gi sitt samtykke til 
unntak fra denne bestemmelsen. 

• Nytt skriv til godkjenningsnemda må sendes snarest, der en søker om dispensasjon fra 
forskriftens § 9, om at utøver i samme kamp ikke må ha en vektdifferanse på mer en 10 kg, 
for utøvere over 84 kg i herreklassen og over 72 kg i kvinneklassen. 

 
 
2003-94 Sponsoravtale med Adecco 
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• Nytt kontraktsutkast til sponsoravtale mellom NKF Taekwondo WTF og Adecco foreligger 
• Følgende endringer er tilkommet i nytt kontraktsutkast: 

o Punkt 4 – ”samt dommere” er tilføyd helt til slutt 
o Punkt 5.8 – ”(får om mulig Addecco i navnet) pluss to juniorklasser”  og ”innen 

15. april”  et tilføyd. 
o Punkt 5.12 – 3 avsnitt angående payback bonus er tilføyd. 
o Punkt 5.13 – Liste voer bonuser for NM, EM, VM og OL er tilføyd. 
o Punkt 10 – Anders Berge er tilføyd som kontaktperson for Adecco. 

• Plassering av Adecco reklamen er feil i utkastet, reklamen skal stå op utøverens høyre side 
(det står fortsatt venstre i kontrakten) 

• Seksjonsstyret ønsker at all payback bonus skal gå til den klubben som klarer å skaffe 
Adecco oppdrag iht avtalen med NKF Taekwondo WTF. Dersom forbundet/seksjonen 
skaffer oppdragene skal pengen gå til seksjonen. Informasjon om dette må sende til alle 
klubbene når avtalen er underskrevet. 

• Seksjonsstyret ønsker at også de 3-4 eliteutøverne i mønster skal stå på listen iht punkt 
5.13. Listen må for øvrig foreligge i dagens versjon, før kontrakten kan signeres. 

  
 
2003-95 Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport for 2002 

 
• Seksjonsstyret mottok 1. april Kontrollkomiteens rapport for 2002 fra generalsekretæren. 

Protokollen inneholder totalt 6 punkter som kan relateres til seksjonen: KK01, KK11, 
KK12, KK13, KK20 og KK21. 

 
• KK01/2003 Budsjetter for WTF – manglende budsjettpost for EM 

o Seksjonsstyret stiller seg uforstående til dette. Posten 900xx EM forberedelser på 
50 000,- var med i budsjettet for 2002 fra seksjonen ref. seksjonsvedtak 2002-29. 

o For budsjettet for 2003 var det satt av 150 000,- på post 900xx EM forberedelser iht 
seksjonsvedtak 2002-58. 

o Når kostnadene i 2002 for EM forberedelser skulle føres, har disse blitt ført på post 
50099, med 29 966,-. 

 
• KK11/2003 Postert forburk for WTF- Idrettslagenes aktivitet – underforbruk. 

o Budsjett og regnskap for idrettslagens aktivitet i 2002 var som følger: 
Taekwondo WTF       

Regnskap Budsjett   Regnskap 
IDRETTSLAGENES AKTIVITET   
3002

0 Dommere nasjonale stevner 90 000  37 429 
3003

0 Regionale/Nasjonale stevner (7 000)  4 370 
3004

0 Utstyr og premieringer 45 000  21 522 
  128 000  63 321 

o Avvik mellom budsjett og regnskap skules att dommerkostnadene ved NC I, NC II 
og NM, som alle ble holdt på Østlandet, var mye lavere en budsjetert. Budsjettet for 
30020 var 3x30 000,-. I tillegg ble det ikke brukt like mye penger på premier i 
2002, som det var budsjettert med. Avviket mellom budsjett på 30030 som er 
inntekt og en utgift i regnskapet må administrasjonen gjøre rede for. 

 
• KK12/2003 Postert forbruk for WTF – Landslagssamlinger – overforbruk. 
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o Seksjonsstyret har forholdt seg til totalforbruket til avdelingene og ikke til den 
interne disponeringen av midlene. Dette er iht avtalen med OLT om at 
landslagssjefen og sportsjefen skal ha økonomisk frihet ift styret ifm arbeidet rundt 
landslagene. 

o Tallene for avdeling 21 – Kamp i 2002 var som følger: 
 

Budsjett 2002 1 296 044,-  
Regnskap 2002 1 262 416,-  
Avvik (underforbruk) 2002 33 628,-  
Ekstra trenerkost ikke ført i 2002 29 100,- 
Reelt avvik (underforbruk) 2002  4 528,- 

 
o Seksjonen anser at resultatet for avdeling 21 – Kamp var iht vedtatt budsjett for 

2002. 
 

• KK13/2003 Postert forbruk for WTF – Konkurranser 
o Dette punktet må sees i sammenheng med KK12/2003. 

 
• KK20/2003 Tilgang på protokoller og andre dokumenter 

o Seksjonsstyret stiller seg uforstående til punktet. Alle seksjonens møtereferater 
sendes generalsekretæren for videre distribusjon og publisering på internett så snart 
de er godkjent. 

 
• KK21/2003 Tilgang på protokoller og andre dokumenter på internett 

o Ifm omlegging til ny web-side i forbundet var seksjonens møtereferat ikke 
tilgjengelig en periode. Seksjonen har drevet aktivt påtrykk på administrasjonen for 
å få møtereferatene publisert på den nye web-en. 

o Pt ligger alle seksjonens godkjente møtereferat nå tilgjengelig på 
www.kampsport.no, sammen med protokollen fra siste ting. 

o Seksjonen har forspurt om alle tidligere Tingprotokoller også kan legges ut, men så 
har ennå ikke skjedd. 

 
2003-96 Nytt poengsystem til kamp 

 
• Dommerkomieen har sett på flere typer poengsystem, men etter nøye vurdering kommet 

fram til at TAE-TOP poengsystem fra PHOENIX GmbH er det beste egnede for norske 
stevner. Systemet kan levers med ekstra poengtavle og egen printer. 

• Prisen pr system er ca 15 000,- inkl avgifter og transport. Printer (spesiell type) og ekstra 
poengtavler kommer i tillegg ca 9 000,- pr ring. Ekstra poengtavler er kun nødvendig ifm 
EM på Lillehammer. Printer kan være OK, å ha ifm opplæring og evaluering. 

• For å oppnå noe rabatt ønsker seksjonen å samordne flere innkjøp. Island har sakt at de 
ønsker å være med å kjøpe 2 sett. I tilegg ønsker Hordaland KK å kjøpe 1-2 sett. 

• Østlandske KK har gjennom mange år bruk forbundets matter, vekter og poengsystem uten 
å betale for dette. Det er nå på tide at også Østlandske KK bidrar med midler til utstyr som 
de også bruker. Seksjonen går derfor inn for å skrive et brev til Østlankske KK om dette. 

• Seksjonsleder sammen med DK får i oppdrag å forhandle frem og samordne innkjøpene av 
poengsystemene fra Phoenix.  

  
 
2003-97 Budsjett revisjon for 2003 

http://www.kampsport.no/
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• Totale sponsormidler er nå oppe i 370 000,- for 2003. 
• Ifm møte med OLT den 17. mars ble seksjonen lovet av generalsekretæren og presidenten 

at forbundsstyret ville frafalle kravet om 15% av sponsormidlene skulle tilfalle 
forbundsstyret. Iht møtereferatet står det at seksjonen kan søken forbundsstyret om dette 
(noe avvik altså). Seksjonsstyret søker derfor forbundsstyret om å få beholde alle 
sponsormidlene pga at OLT kun har bidratt med 700 000,- så langt. 

 
• Ifm inngåelse av sponsoravtalen med Adecco gjøres det noen endringer på noen poster i 

avdeling 29 – Felles. 
o Idrettslig aktivitet - Dommerekostnader økes med 20 000,- til 145 000,- pga 

Adecco-cup. 
o Toppidrett – Utstyr økes med 20 000,- til 90 000,- slik at det skal være nok penger 

til å dekke overtrekksdresser, ytterjakker og t-skjorter til både kamp, mønster og 
dommere. 

o EM 2004 økes med 50 000,- til 200 000,- da kontrakten med Adecco også gjelder 
EM, og Kampsport EM As trenger derfor 100 000,- i sponsormidler fra 
Adecco/seksjonen. Sponsormidlene til Kampsport EM As fordeles med 50 000,- i 
2003 og 50 000,- i 2004. 

 
• Dommerkomiteen føres heretter som avdeling 25 og ikke som avdeling 28. 
• Revidert budsjettmodell for NKF Taekwondo WTF 2003 blir da som følger: 
 

  Avd 21   Avd 22   Avd 25   Avd 29  Budsjettmodel 2003  70 % 15 % 15 %  
Inntekte
r        

30030 
Regionale/Nasjonale 
stevner         30 000              30 000 

96020 Salgseffekter         15 000              15 000 
97020 Sponsoravtaler       370 000         224 000         48 000          48 000         50 000 
98020 Rammetilskudd NIF/NKF       

  Møter         25 000              25 000 
  Ungdomsidrett         82 055           57 439         12 308           12 308 
  Toppidrett         65 074           45 552          9 761           9 761  
  OLT        271 447         271 447    
  Breddeidrett         19 730              19 730 
 Tilskudd fra Olympiatoppen       700 000         700 000    

98021 Medlems og kursinntekter       
  Ordinær 50 kr       320 000         179 200         38 400          38 400         64 000 
  Ekstra EM 30 kr       192 000            192 000 

98023 Lisenser         70 000              70 000 
         
Inntekter Totalt    2 160 306      1 477 637       108 469          96 161       478 039 
         
 Overskudd 2002       188 000            188 000 
         
Inntekter inkl overskudd    2 348 306      1 477 637       108 469          96 161       666 039 
         
 Utgifter Avd 29       
  Internasjonalt arbeid        16 000             16 000 
  Idrettslig aktivitet      145 000           145 000 
  Toppidrett        90 000             90 000 
  Kurs og stipender          5 000               5 000 
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  Styre/au-møter        25 000             25 000 
  EM 2004      200 000           200 000 
  Administrasjon        25 000                 25 000 
Totalt overskudd avd 29           160 039 

 Fordeling av rest avd 29         112 027         24 006          24 006 
     (160 
039) 

         
Totalt pr avd eksl egenandel    2 348 306      1 589 664       132 475        120 167       506 000 
         

98022 Egenandeler       378 500         272 000         76 000          30 500  
         
Totalt pr avdeling inkl egenandel    2 726 806       1 861 664       208 475        150 667       506 000 

 
• Sportssjefen får i oppdrag sammen med landslagstrenerne å sette opp budsjettet for de 

respektive avdelingene 21 og 22, til neste seksjonsstyremøte. 
• Dommerkomiteen setter opp budsjettet for avdeling 25, også til neste seksjonsstyremøte. 

 
 
2003-98 Informasjon om sone-samlinger og nasjonal idrettsutviklingsplan 

 
•  Dag redegjør kort for konseptet med sone-samlinger, et samarbeid mellom kampsport, 

boksing, bryting, judo og kickboksing. Det er totalt satt av 750 000,- til dette arbeidet fra 
departement. 

 
 
2003-99 Status fra Dommerkomiteen 

 
•  Det er gjennomført samlinger med dommere i Oslo og Bergen. Individuelle samtaler 

mellom Dommerkomiteen og dommerne har også vært mulig. Alle dommere er blitt 
vurdert i Dommerkomiteen. 

• Det er avholdt dommerkurs i Trondheim 28.-30. mars, og det skal avholdes dommerkurs i 
Moss ifm KM 2.-4. mai. 

• Neste kurs om hodeskader vil bli avholdt ifm NC I – Årdal 
• Neste Dommer-Nytt er på vei. 
• Dommerkomiteen ønsker en egen side på kampsport.no, med passord til dommerne slik at 

en kan legge ut meldinger og Dommer-Nytt som kan være internt for dommerne i Norge. 
• Egenandeler ved stevner i utlandet har blitt mottatt bra. Så langt er det kun en dommer som 

har sakt at han ikke ønsker å være med. 
 
2003-100 Status fra Fagkomiteen 

 
• Nye cup-diplomer er ferdige, prisen ut fra seksjonen blir kr 5,- pr stk 
• Det har så langt ikke blitt avholdt noen møter i Fagkomiteen, i alle fall har ikke 

seksjonsstyret mottatt noe møtereferater. 
 
2003-101 Status stevner 2003 

 
•  Kontrakt med Årdal for NC I er OK. Det mangler fortsatt kontrakt fra Tøyen, NC II og 

Centrum NM. Avklaring om hall er leid, må også sjekkes. 
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• Det skal avholdes en landskamp mellom Norge og Korea, lørdag 21. juni. Dag reserverer 
Jordal Idrettshall til dette. Terje jobber samme med Sverre og Dag videre med 
landskampen. 

• Adecco-cup settes opp lørdag 13. desember på Seilet i Molde. Dag har foreløpig reservert 
hotellet med amfi. Terje jobber videre med Dag på dette. 

• Dommerkomiteen ved Jessica har ansvar for at det er dommer til både landskampen og 
Adecco-cup 

 
 
2003-102 Rapport fra mønsterlandslaget 

 
• Dag redegjorde for turen til Belgia: 

o Innføre krav for landslagsutøvere 
o Vi sender ikke lag til EM 2003, men satser på flere samlinger og mer 

konkurransetrening på mindre åpne stevner  
o Treningsmengden økes til 5 – 2 - 3 pr uke, 
o Antall treningssamlinger økes 
o Utarbeide styrkeprogram med innføring av Olympiatoppen 
o Utarbeide spesifikke testmetoder for mønster og kata  
o Skal ha en elitetropp hvor tre personer får dekket 70 % og fire får dekket 50 % 
o Utarbeide årsplan med konkurranser og samlinger  
o Utarbeide utviklingstrapper for hver utøver 
o Uttakskrav til EM og andre representasjonsstevner  
o Utarbeide CD med alle poomser som sendes til utøvere, klubber og brukes på sone 

samlinger 
o Etablere et trenerforum med mønstertrenere  

 
 
2003-103 Koordinering av turer og stevner 

 
• Det er et ønske fra seksjonen at administrasjonen setter opp flere fellestransporter og 

arrangerer reiser til stevner. Spesielt gjelder dette til mindre stevner der landslagene ikke 
deltar. F.eks Lomma Cup, Trelleborg Open, Scandinavian Open m.m. 

• Forbundet bør utarbeid en liste over de stevnene som det arrangeres fellestransport til og 
formidle dette ned til alle klubben. 

• Forbundet tar seg så av påmelding, transport og overnatting. 
 
 
Neste møte 

 
• Neste seksjonsstyremøte avholdes onsdag 14. mai, kl 17:00-19:00, Ullevål Stadion. 
• Møte søndag 15. juni, kl 15:00-20:00, må flyttes pga EM. Ny dato for dette møte må 

avtales senere. 
 


