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Dato  17. desember 2003 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  17:00 – 19:20 
Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Dag Jacobsen 

(administrasjonen – til 19:00), Sverre Andreassen (17:10), Terje Førsund (17:35) og 
Jostein Ekre (17:45). 

Ikke tilstede Ståle Storrø 
   

Saker: 
 

2003-138 Godkjenning av referat 
 
• Møtereferat fra møte 29. oktober 2003 ble godkjent 

 
2003-139 Informasjon fra administrasjonen om konkurranselisenser 

 
• Informasjon fra Robert Hamara, NKF administrasjonen om den nye ordningen med kjøp av 

konkurranselisenser via Internet. 
• Seksjonen har i 2003 solgt lisenser for over 94 500,-. Alle som har deltatt i stevner i regi av 

seksjonen eller kretsene har hatt konkurranselisens. Det er viktig at dette også blir 
opprettholdt i 2004. 

• Vurdering av hvor vidt liste over hvem som har kjøpt lisenser skal ligge åpent ut på nettet 
må vurderes. Robert følger opp dette. 

• Informasjon til klubbene om ordningen må sendes ut ifm alle stevner i 2004. 
 
2003-140 Rapport fra OL-uttaket og møte med OLT 

 
• Rapport fra OL-uttaket, ble fremlagt på møte og var sendt ut til alle dagen før. 
• Nina Solheim sikret Norge sin første kvoteplass og det er seksjonsstyret godt fornøyd med. 
• Møte med OLT på onsdag 10. des gav ikke noe konkrete svar angående penger for 2004. 

Jarle mente at vi hadde søkt om mye penger, men lovet å ta våre behov til nøye vurdering. 
• OLT tildelte onsdag 17. des fire stipender til Taekwondo-utøvere. Nina fikk 100 000,-, 

mens Ken fikk 50 000,- i stipend. I tillegg fikk Endre og Jan Petter 50 000,- i 
utviklingsstipend. 

 
2003-141 Internasjonal representasjon fra seksjonen 

 
• Seksjonen har så lagt fått god uttelling når det gjelder internasjonal representasjon i 

komiteer. I ETU har vi følgende med i komiteer. 
o Trond Berg – Public relations committee (member) 
o Dag Jacobsen –  Tournament committee (member) 
o Stig Ove Ness – Technical committee (member) 
o Jessica B. Stenholm – Referee committee (leder) 

• WTF komiteer: 
o Cho Woon Sup – Junior committee (member) 



Referat fra seksjonsstyremøte, Taekwondo WTF    Side 2 av 4 
 

 

o Jessica B. Stenholm – Women committe (member) 
• 16. des var det møte i NKF internasjonale forum og der ble det vedtatt at en skal prøve å få 

inn Jessica og om mulig Stig Ove i NIF’s nye kurs for internasjonale representanter. I 
tillegg er Marit Scheie innstilt fra Karate og forbundet fra før. 

• NKF int. forum har et budsjett for 2003 på ca 120-130 000,-. Det samme bil bli prøvd 
videreført i 2004. 

• Det er søkt om støtte fra forbundsstyret ifm møtene i Paris ifm OL-kvalifiseringen. Det er 
ennå ikke kommet noe svar fra forbundsstyret, men en er blitt lovet full støtte for Stig Ove 
og ½ støtte for Jessica. 

• Seksjonen mangler fortsatt rapport fra Trond Berg ifm VM i Tysland og årsmøte i WTF. 
• Rapport fra OL-kvalifiseringen foreligger. 
 
• Det er et ønske om at alle uttak av representanter fra seksjonene til møter og stevner i 

utlandet, avgjøres av seksjonsstyr. 
• Til OL-kvalifiseringen i Baku er det ikke avklart om Stig Ove reiser eller ikke ennå. Ingen 

andre i seksjonsstyret ytret ønske om å reise til Baku, så saken avgjøres sammen med 
sportssjefen. 

• Det er viktig at informasjon om EM på Lillehammer blir delt ut under OL-kvalifiseringen i 
Baku. Enten via landslaget eller ved at en fra seksjonsstyret er med. 

 
2003-142 Nordisk 2004 

 
•  Nordisk 2004 avholdes 24. og 25. januar 2004. Avreise med fly fredag 23. retur mandag 

26. 
• Stig Ove leder den Norske delegasjonen, og møter i Nordisk Forum på fredag kveld. 
• Det har åpenbart oppstått en kommunikasjonssvikt mellom seksjonsleder, sportssjef og 

landslaget i form antall utøvere/leder til nordisk. 
• Seksjonsstyret ønsker å sende fellest mulig utøvere til Nordisk, så lenge de er teknisk 

kvalifisert for det. Kun de økonomiske rammene setter begrensninger på antallet. 
• Seksjonsstyret ønsker derfor at landslagsledelsen vurdere uttaket på nytt, med tanke på å få 

med flere til Nordisk. 
 
• Jostein Ekre ønsker å få en protokolltilførsel ifm uttaket til Nordisk.  

o Jostein nemlig at Shah Iran burde bli spurt om å reise også som Coach når det er 
flere fra Tøyen reiser og hans erfaring 

 
2003-143 Lønnsforhandlinger Michael Jørgensen 

 
• Det skal avholdes lønnsforhandlinger med landslagstreneren hver år i oktober, med 

tilbakevirkende kraft fra april. 
• Generalsekretæren har gjennomført lønnsforhandlingene med landslagstrener Michael 

Jørgensen, og et forslag til lønnsforhøyelse er fremlagt for seksjonsstyret. 
• Seksjonsstyret godkjenner den fremlaget lønnsforhøyelsen på ca 7 %. 

 
2003-144 Kontrakt med Cho – Reiser/landslagstrener mønster 

 
• Seksjonsstyret ønsker å forlenge kontrakten med landslagstrener Cho Woon Sup. 
• Kontrakten forlenges frem til 31.12.2004. 
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• Det er viktig at den nye kontrakten tar for seg forhold som ligger utenfor det å være 
landslagstrener, men der Cho bidra med resurser til blant annet kamplandslaget. 

• Dette gjelder spesielt ved reiser til utlandet. 
• Fakturering for oppdrag Cho gjøre, bør kunne faktureres av TTU, da Cho har et 

arbeidstakeransvar mot TTU.  
 
 
2003-145 Graderingsrett og graderingsstempler 

 
• Jostein har laget et forslag til skriv, for å få oversikt over hvem som har hvilke 

graderingsstempler, med nr. Skrivet sendes ut så fort som mulig. 
• Det utarbeides nye graderingsstempler, med gyldighetstid i 5 år. Alle som ønsker stempler 

må søke på nytt. Gamle stempler inndras og nye utstedes så fort disse er klare. 
• Liste over de som har graderingsrett utarbeides og legges ut på weben. 

 
2003-146 Sak fra Dommerkomiteen – NM 2003 

 
• Dommerkomiteen har utstede en skriftlig advarsel ifm en hendelse under NM 2003. 
• Seksjonsstyret tar saken til etterretning. 

 
 
2003-147 Tildeling av NC/NM 2004 og Nordisk 2005 

 
• Det har kun kommet inn 2 søknader på  NC/NM 2004 og Nordisk 2005. 
• Tildelingen blir derfor som følger: 

o NC I uke 8   ikke tildelt 
o NC II uke 16  Mudo Furuset, Furuset Idrettshall 
o NC III uke 38  ikke tildelt 
o NC IV uke 43  ikke tildelt 
o NM  uke 48  Tøyen, Jordal Idrettshall 
o Nordisk uke 4, 2005 ikke tildelt 

• Sverre tar kontakt med forskjellige klubber for å skaffe arrangører til de resterende 
stevnene. 

• Kontrakt sendes Mudo Furuset og Tøyen Taekwondo Klubb, for å bekrefte tildelingen. 
 
 
2003-148 Regnskap 

 
• Regnskapet pr november ser ut til å være OK. 
• Det mangler en del kostnader som ennå ikke er ført. 
• ØRBS og Ken Holter får betale 20 000,- av egenandelen i 2003 og resten 30 000,- betales i 

løpet av 1. kvartal 2004. 
• Det ser ikke ut til å være innkommet medlemskontingent for de Mudo klubbene utenfor 

Oslo, som er tatt opp i NIF og NKF. Dette må sjekkes ut. 
 
2003-149 Adecco-cup oppsummering i styret 

 
• Adecco-cupen ble en suksess! 
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• Opptreden under oppvarmingen taes opp med de involverte av seksjonssleder, 
seksjonsleder kommer tilbake med en innstilling i saken til seksjonsstyret, pr e-post etter 
møte. 

• Vestene og hjelmene som ble brukt under Adecco-cup var kun til låns. Disse ble delt ut til 
utøverne uten at dette var avtalt. Her kan det komme en ekstraregning. 

• Draktene som var skaffet var i feil størrelse, angitt størrelse var utøvernes høyde, men 
drakten fra Adidas må skaffes 10 cm større for å passe. 

• Robert Hamara’s oppgaver under cupen var ikke avklart og dette skapte den del støy og 
problemer.  

• Premieutdelingen blir feil, ved at 2 premiene, bagene, ble delt ut til vinnerne isteden. 
• Seksjonsleder føler seg forbigått når det gjelder motakk av beviset på OL-plass og 

premieutdelingen på adecco-cupen. 
• Det er viktig at seksjonen får en DVD-plate av arrangementet som en kan overfor nye 

sponsorer, media m.m. 
• Det vil bli avholdt et oppsummeringsmøte mellom seksjonen, administrasjonene og 

Adecco på nyåret. 
 
2003-150 Dan-søknader – hjelp fra administrasjonen 

 
•  Jostein ønsker hjelp fra administrasjonen med å sette opp oversikt over de som søker om 

dan-sertifikater. Jostein har sendt e-post til administrasjonen om dette, men ennå ikke fått 
svar. 

• Oversikten skal så sendes Jostein for sjekk, pr e-post, for søknadene sendes videre til 
Korea. 

• Saken følges opp overfor administrasjonen. 
 
 
Neste møte 

 
• Neste seksjonsstyremøte er ikke bestemt. Da møteplanen for 2004 ikke er lagt. 
• Seksjonsleder kaller derfor inn til neste møte. 

 
 


