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Dato  7. februar 2006 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  16:30-18:00 
 
Deltakere Stig Ove Ness   Seksjonsleder 

Sverre Andreassen  Styremedlem 
Asle Fredriksen   Styremedlem 
 

Forfall  Dag Jacobsen   Administrasjonen – Møte med NIF 
Tone Hansen   Nestleder 
Jessica B. Stenholm  Styremedlem, arbeid 
 
   

Saker: 
 

2006-136 Godkjenning av møtereferat 
 

• Møtereferat fra møte 15. november 2005 og e-post sak fra 15. januar 2006 ble godkjent og 
underskrevet. 

 
 
2006-137 Saker fra NM 2005 

 
• Det foreligger 3 saker fra NM som er/må behandles i seksjonen. 

o Brev fra Rosenborg HTK/Kim Jae Wha av 29. nov 2005 
• Saken er behandlet pr e-post og tlf. 
• Det ble skrevet en beklagelse i fellesutsendelsen i desember som gikk til alle 

klubbene 
• Seksjonsstyret ser seg ferdig med denne saken 

o E-post henvendelse fra Sture Flor Reiss av 28. nov 2005 
• Saken har vært behandlet i Dommerkomiteen over flere møter og e-poster. 
• Regler og rettningslinjer for kontakt mot hodet er justert. Det vil bli tatt opp 

i neste Dommer-Nytt og på dommermøtene på kommende stevner. 
• Svar til Sture Flor Reiss er sendt fra Dommerkomiteen pr 30. januar. 

o WEB-sak fra diskusjonsforumet av 6. desember 2006 
• Det er en henvendelse angående dårlig oppførsel av en coach under stevnets 

gang.  
• Personen er ikke navngitt i henvendelsen, men seksjonsstyret har snakket 

med flere som var til stede på NM og som har sett hendelsen, og vet nå 
hvem det dreier seg om. 

• Seksjonsstyret skriver et brev til vedkommende, om at denne type oppførsel 
ikke passer seg. 

 
• For øvrig anses NM 2005 å ha blitt en stor suksess.   
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2006-138 Rapport fraforbundsstyre, komiteer og landslag 

 
• Forbundsstyre 

o Kort rapport om siste forbundsstyremøte 2.-3. des.  
 

• Forbundsstyres komiteer 
o Ingen rapporter/referater fra forbundsstyrets komiteer foreligger. 
o Det skal være møte i toppidrettskomiteen tirsdag 23. feb. 

  
• Arrangementkomiteen: 

o NC III  Tildeles ØRBS. Stevnet avholdes på Jessheim 
o NC IV  Prøver å få lagt dette til Trondheim. Hallsøknad er først i mai 
o NM 06 Ingen søker så langt. 
 
o Få en oversikt over utstyr som bør kjøpes inn til nasjonale stevner, sentralt og 

regionalt. Det være seg strømledninger, lys, permer, stiftemaskiner, printere, kasser 
m.m 

 
• Dommerkomiteen 

o Se sak under 2006-138 om NM 
o Det er blitt gjennomfør opp og nedgraderingen av dommere. 
 

• Landslaget kamp 
o Ingen ny status foreligger. 
o Avventer møte i toppidrettskomiteen tirsdag 23. feb. 

 
 

2006-139 Regnskap 2005 
 

• 2005 kom ut med et godt overskudd 
o Resultat avd 21 kamp               59 838,-  
o Resultat avd 22 mønster            25 261,-  
o Resultat avd 25 dommere          14 650,-  
o Resultat avd 29 felles                77 522,-  
o Totalresultat                             177 271,- 

 
• Grunnet sen tilbakemelding når det gjelder medlemstall og innkreving av 

medlemskontingenten er det vanskelig å forutse hvor mye en har å rutte med på slutten av 
året. 

• Fellesavdelingen 29 hadde også satt av penger til oppgradering av poengsystemene i 2005, 
denne oppgraderingen ble utsatt så disse pengen bør overføres til dette formålet i 2006. 

 
• Seksjonsstyret vedtar at avdelingene får med seg overskuddet fra 2005 over til budsjettet 

for 2006 
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2006-140 Budsjett/økonomi for 2006 

 
• Det har vært et overforbruk på nasjonale stevner iht budsjettet i 2005. Noe av overskuddet 

fra 2005 bør settes av her.  
• Oppgradering av poengsystemet må gjøres i 2006, resten av overskuddet fra 2005 avsettes 

til dette. 
• Seksjonsstyret går inn for å kjøpe et av poengsystemene til Tong-IR for kr 15 000,- slik at 

seksjonen har minst 1 system i hver region, og at klubben som skal arrangere 
nasjonale/regionale stevner kan få låne systemene uten å betal for det. Tong-IR sender 
regning til seksjonen på dette systemet.  

 
 

2006-141 Søknad fra Ski Taekwondo Klubb 
 
• Seksjonen har mottatt en søknad fra Ski Taekwondo klubb for breddeidrettstiltak ifm 

vinterleiren 2005. 
• Seksjonsstyret godkjenner søknaden og innvilger kr 5 000,- i støtte til Ski Taekwondo 

Klubb. 
 
 

2006-142 Velkommen til hefte/Trener I  
 
• Seksjonsstyret er forelagt utkast til velkommen til hefte og Trener I kursmateriell. 
• Regler fore beltegrader, historiske beretninger er ikke de samme for alle klubber, og bør 

derfor tones ned/favne flere dersom de skal være med i heftet/kursmateriellet. 
• Konkurransereglene er under endring og de nye reglene bør taes med. 
• Info om seksjonen og NKF, hva de gjør/fordeler m.m. bør skrives ut mer. 
• Regler og krav til Kukkiwon sertifisering bør også taes med. 
  
• Seksjonsstyret bør ta en felles gjennomlesning av innholdet i både hefte og kursmateriellet 

og komme med skriftlige tilbakemeldinger på det en finner. 
  

 
2006-143 Seksjonsting 2006 – 20. mai Rica Hell 

• Arbeid med ting-rapporten har begynt. 
• Alle komiteer og landslagene må levere bidrag til seksjonens tingrapport innen neste 

seksjonsstyremøte 4. april. 
• Saker en ønsker å få opp på seksjonsstyremøte bør også taes med til møte 4. april. 
• Seksjonstinget bør ha en nøytral ordstyrer. Referent må også skaffes. 
• Flyreise + 2 overnattinger for alle styremedlemmer dekkes av seksjonen. Sverre ønsker å  

reise opp og ned på lørdag pga skole.  
 

 
2006-144 Poomse trening med Ky-Tu Dang 

• Ky-Tu Dang har sagt seg villig til å stille opp og holde et poomse seminar med tanke på det 
1. VM i Poomse som skal være i september i Korea. 

• Kurset vil være for landslagsutøvere i mønster, dommere og 13-19 åringer med sort-belte. 
• Kurset avholdes på NIH 25. og 26. feb og er gratis for alle som deltar 
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Neste møte 

• Neste seksjonsstyret er tirsdag 4. april 2006 på Ullevål Stadion 
 
 
 
 
 
____________________  
Stig Ove Ness  
Seksjonsleder  
 
 
 
_____________________  _____________________  
Asle Fredriksen   Sverre Andreassen 
Styremedlem    Styremedlem  


