
	 	
	

	

 

Referat 08 fra ITF seksjonen  
Tidspunkt: den 27.3.2017    
Tilstede:                                                                          

Styreleder Per Christian Garnæs 

Nestleder Line Gulbrandsen 

Styremedlem Geir Olav Hågensli 

Styremedlem Snorre Edvardsen 

Styremedlem Mona Berge Larsen 

Varamedlem  

Varamedlem  

 

Sak Tittel og orientering 
Prefiks  

ITF26/2017 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.  

• Godkjenne innkalling 
       Saklisten ble godkjent uten merknader 

• Referat fra seksjonsmøte 15.03. 2017 
Godkjent uten merknader. 

   
 

ITF27/2017 Underskrift av møteprotokoll.  

I følge nye krav fra NIF trener ikke lenger seksjonens 
referat å ha signering. Denne informasjon er gitt av 
NKF Generalsekretær Trond Søvik til leder av 
seksjonen. Seksjonen tar også i bruk de nye 
saksframleggmaler fra og med dette møte. 
  
 
 
 



	 	
	

	

Vedleggs- og referanseoversikt: 
1. Ingen 

 
Innstilling 
 
Styret i ITF seksjonen tar informasjonen til etterretning.   
 
 

ITF28/2017 Endring av alder på veteran klasse.  

Med bakgrunn i erfaring fra de siste års NM og div 
regionale mesterskap ønsker seksjonen og heve 
alderen på veteranklasen. Den nye aldersgrense blir 
+40 år og gjelder kvinner og menn. Den nye 
aldersgrense innføres umiddelbart.  
Vedleggs- og referanseoversikt: 

1. Ingen 
 
Vedtak: 
 
Styret i ITF seksjonen godkjenner enstemmig den nye 
aldersgrense på veteran klasser til +40 år dette gjelder 
både kvinner og menn. Vedtaket har umiddelbar 
virkning.    
 

ITF29/2017 Søknad på utviklingsfond. 

Seksjon styret har mottatt søknad fra NTN gruppen i 
seksjonen til utviklingsfond. Søknaden gir en grundig 
oversikt over NTN sin toppidrett satsing. NTN ønsker 
på denne måte at samlingene skal være en arena for 
kompetanseutvikling som skal komme alle regioner og 
klubber til gode. Trenerne har ansvaret for å skape en 
positiv idrettskultur med forankring i NKF og NIFs 
verdigrunnlag, retningslinjer og utviklingsfilosofi. Det 
vektlegges særlig å utvikle utøverne slik at de tar 
ansvar for egen utvikling og er positive bidragsytere til å 
utvikle et åpent og inkluderende miljø med glede, 
vennskap og godt samhold. Både trenere og utøvere 
skal fremstå som gode rollemodeller innad i sine 
klubber og utad i samfunnet for øvrig. Trening og 
opplegg må ligge innenfor det som er forsvarlig for den 
enkelte utøvers totalbelastning både i forhold til helse, 



	 	
	

	

jobb/utdanning og muligheten til å ha et normalt sosialt 
liv utenfor idretten. Samlingene skal bidra til økt fokus 
på konkurranseaktivitet og gi utøverne stegvis 
kunnskap hvordan de skal oppnå toppidrettslige 
ferdigheter. Utøverne skal lære å utvikle en sunn og 
god toppidrettskultur innenfor idrettens rammer.  
 
Seksjon styret ser positivt på søknaden da denne 
ivaretar på NIF og NKF sine verdier for en sundt og god 
idrettskultur.  
Vedleggs- og referanseoversikt: 

1. Se sak nr.22 15.3.17 
2. Se vedlegg søknad National Taekwon-Do Norway 

 
Vedtak: 
 
Styret i ITF seksjonen godkjenner enstemmig 
søknaden fra stilartsorganisasjonen National Taekwon-
Do Norway (NTN) på eget regionalt utviklingsprogram. 
Seksjonen sender søknaden til NKF v/ Sportsjef Dag 
Jakobsen. 
 

 Ref.Garnæs  
  

 


