REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen 2014 – 2016
Sted:
Tid:
Neste møte:

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

E-post
21.09. 2015
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 22.5.2015
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak
 Dukene er ferdig slik at hver region mottar 5 stk til bruk på lokale
23-15
mesterskap. Disse blir belastet NKF sentralt og ikke seksjonen.
(50.000.- belastet NKF kr.6500.- belastet seksjonen)
 Årets NM/LM går etter planen. Ser ut som arrangører har ting under
24-15
kontroll. Ole Fredriksen fra idrettsavdelingen i Kulturdepartementet
ønsker å overvære NM lørdag og søndag. Dette blir spennende så vi
skal ta godt i mot han. Dommer kabalen er på plass slik at det blir
bestilt hotell og fly til disse nå. VIP invitasjoner er send ut til de
personer som seksjonen normalt inviterer.

Frist

Ansvar
Leder

Leder

1

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak
 Tilleggsbestemmelser for yngre utøvere.

Frist

Ansvar

25-15
Da flere har etterspurt regler for barn 10-11 år. Dette også som et resultat
av NIF sine nye barneidretts bestemmelser. Vi har laget et forslag basert på
NKF sine barneregler i Karate og WTF samt at vi har sett på andre land
som har lang erfaring med barnestevner (bla. Sverige). Dette er da regler
tenkt benyttet av klubber som arrangerer lokale stevner i regi av NKF.
Formålet med reglene er:
”Formålet med disse reglene er å regulere regionale konkurranser for
yngre utøvere i ITF Taekwon-Do. Konkurranser for de yngste skal
være i tråd med barneidretts-bestemmelsene i Norges Idrettsforbund
og ha spesiell fokus på mestring, idrettsglede og god etikette.”

Leder

Vedtak: Tilleggsbestemmelser for yngre utøvere enstemmig godkjent.

26-15



Nytt dommersystem og påmeldingsportal.
Styret i NKF har ”lagt ned” Mysoft sitt stevnesystem. Alle seksjoner
har gitt en svært god tilbakemelding på den nye levradøren Sportdata
fra Østerrike. Denne leverandør har allerede levert til vår seksjon et
trådløst dommersystem for sparring som ser svært lovende ut. De
jobber nå på spreng med mønster delen. Alt skal bli klart til året NM.
Leder er i daglig kontakt med Sportdata slik at krav og funksjonalitet i
systemet blir etter våre krav. Arbeid med dette elektroniske system og
tilpassing gjør Sportdata gratis for oss. Leder har konvertert alle
klasser inn i den nye påmeldingsportalen som er en del av det
elektroniske dommersystem. Alt skal være klart for at klubbene på
mandag 21.9 kan melde sine utøvere og coacher på til NM/LM.
Seksjonen må kjøpe inn nettbrett til dømming samt nye pc som skal
kjøre selve dataprogrammet på hver ring. Vi har satt av penger i vårt
budsjett til dette. Dette blir belaste NKF sentralt med ca. kr.87000.- og
ikke seksjonen. Det må kjøpes inn 32 nettbrett og 8 pc.

Leder

Vedtak: Innkjøp av nettbrett og pc til nytt dommersystem enstemmig
godkjent.


Justeringer på regelverket.

27-15
Som et resultat av div vedtatte endringer tidligere denne sesong er det blitt
noen små kosmetiske justeringer på denne siste versjonen. Disse er merket
med rødt. Vi har måttet ta bort at kun transparent tannbeskytter er tillat da
er nesten umulig å kunne kjøpe dette rundt i landet.
Mønster - Fra og med det året de fyller 12 år
Frisparring- Fra og med det året de fyller 12 år og minimum 8. gup
Tradisjonell sparring - Fra og med det året de fyller 14 år og minimum 6. gup
Knusing:- Dan graderte fra og med det året de fyller 19 år (jf. art.13 pkt. 4.a)
Spesialteknikk - Dan graderte fra og med det året de fyller 14 år (jf. art. 13 pkt. 4.b)

Leder

Divisjon I 8. – 7. Gup gult belte

2

Divisjon II 6. - 5. Gup grønt belte
Divisjon III 4. - 3. Gup blått belte
Divisjon IV 2. - 1. Gup rødt belte og svart belte 1. Dan
Divisjon I 8. – 7. Gup gult belte
Divisjon II 6. - 5. Gup grønt belte
Divisjon III 4. - 3. Gup blått belte
Divisjon IV 2. - 1. Gup rødt belte
Divisjon V1. Dan svart belte
Divisjon I 8. – 7. Gup gult belte
Divisjon II 6. - 5. Gup grønt belte
Divisjon III 4. - 3. Gup blått belte
Divisjon IV 2. - 1. Gup rødt belte
Divisjon V 1. Dan svart belte
Divisjon I 8. – 7. Gup gult belte
Divisjon II 6. - 5. Gup grønt belte
Divisjon III 4 . - 3. Gup blått belte
Divisjon IV 2. - 1. Gup rødt belte
Divisjon V1. - 6. Dan svart belte
Divisjon VI Veteran +36 år blått/rødt belte og Dan +/- 75 kg
Divisjon I 8. – 7. Gup gult belte
Divisjon II 6. - 5. Gup grønt belte
Divisjon III 4. - 1. Gup blått og rødt belte
Divisjon IV 2. - 1. Gup rødt belte
Divisjon V 1. - 6. Dan svart belte
Divisjon VI Veteran +36 år blått/rødt belte og Dan +/- 65 kg
Kamplengde Gup-graderte og veteranklassene
Kamplengden for alle klasser er 1 x 2 minutter for individuelle konkurranser, semifinaler og finaler går
over 2 x 2 minutter med ett (1) minutts pause mellom rundene.
Alle de nye reglene er publisert på : http://kampsport.no/taekwon-do-itf/regler-og-overgang/

Vedtak: Regel endringer ble enstemmig godkjent.
28-15



Post 3 søknader.

Disse mesterskap er avhold og har sendt søknad til NKF om post 3 midler.
Ungdomsmesterskap Bardu kr.4000.ØC-2 Røyken kr.12000.-

Leder

Finnmarks mesterskap Kirkenes kr.8000.Fylkesmesterskap Ålesund kr.9000.Rogalandsmesterskap vår 2015 kr.4500.Regions mesterskap Bergen vår kr.17500.-

Vedtak: Post 3 søknader enstemmig godkjent.

29-15



Høring om alder på barn 7 eller 8 år i forbindelser med
konkurranse.

Leder

Seksjonen mener at 8 år som nedre alderstrinn holder for seksjonens
barnekonkurranser. Leder informerer administrasjonen.
Vedtak: Seksjonen støtter NKF nåværende alder på 8 år i forbindelse
med barnekonkurranser.

Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

3

_______________________________________
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

4

