REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen 2016 – 2018 nr 06
Sted:
Tid:
Neste møte:
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

E-post
24.02. 2017
Ikke bestemt

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•

•

Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 16.01. 2017
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak

Frist

Ansvar

1

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

•
15-16/18

Ansvar

Søknader post 3.

Leder av seksjonen har mottatt følgende søknader på post 3
midler. Alle mesterskap er gjennomført samt at dommer og
mesterskapsrapport er sendt inn av arrangør.
Midt Norsk Trondheim tkd. Kr. 13650.ØC-1 Røyken tkd. Kr. 13000.-

Leder

Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner enstemmig post 3
søknadene.

•

ITF konkurranseregler 2017.

16-16/18

Seksjonsleder har jobbet med en kosmetisk oppdatering av
regelverket for konkurranse. Styret fattet vedtak i sak 04 16/18 at en
skulle ha et tilleggsregelverk FOR YNGRE UTØVERE 9-12 ÅR.
Disse regler er nå en del av ”KONKURRANSEREGLER FOR
ITF TAEKWON-DO” da det oppstod en del misforståelser slik
regelverket tidligere var publisert. Nå er alle regler samlet i et
dokument som gir en bedre oversikt over seksjonens regelverk.
Se vedlegg endringer er merket rødt.

Leder

Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner enstemmig den nye
layouten på regelverket med implementering av regler for
yngre utøvere 9-12 år.
17-16/18

•

Endring for NM/LM.
Styret har bestemt etter gjennomgang av alle klasser for
NM/LM 2016 at alle klasser for blått belte går ut. Dette betyr
at NM/LM er for deltagere fra og med 2 gup. (rødt belte).

Leder

Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner enstemmig alle klasser
for blått belte (4 og 3 gup) går ut fra NM/LM.
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18-16/18

•

KONKURRANSESYSTEM MØNSTER.

Da det er en feil i regelverket for mønster / gjennomføring ønsker
seksjonsstyret en endring på dette. Endringen er i artikkel 19/B
som endres til teksten markert i rødt.
ARTIKKEL 19. KONKURRANSESYSTEM MØNSTER

Leder

a) Gup: Det benyttes cupsystem (pyramidesystem). To utøvere
går samtidig og vinneren går videre til neste runde mens taperen er utslått
av konkurransen. Det gås ett (1) mønster pr. runde. Jurypresidenten
trekker ut et mønster blant de som tilhører den laveste graderte av de to
utøverne. Vinneren kåres ved bruk av flagg. Ved uavgjort trekkes et nytt
mønster blant de gjenværende mønstrene som ikke er gått tidligere.
b) Dan: Det benyttes cupsystem (pyramidesystem). To utøvere
går samtidig og vinneren går videre til neste runde mens taperen er utslått
av konkurransen. Det gås to (2) mønster pr. runde. Jurypresidenten
trekker første ut ett av de tre mønstrene som tilhører utøvernes grad for
eks. 1. Dan, Kwang Gae, Po- Eun eller Ge-Baek. Det andre mønsteret
trekks ut blant de resterende mønstrene som utøverne skal beherske.

Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner enstemmig endringen i
artikkel 19/B.

_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

__________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen
______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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