Endring av partnerklubbsystemet i taekwondo WTF
Til tross for at vi har tro på partnerklubbsystemet og anser det som et positivt prosjekt, har vi
etter en evaluering sett at flere klubber har følt seg tvunget til å bli partnerklubb uten
nødvendigvis støtte oppom landslagets filosofi. Vi har i tillegg sett at utøvere utenfor
partnerklubbsystemet ikke har hatt mulighet til å være med grunnet klubbens valg om å stå
utenfor. Kampsportforbundet og landslagsledelsen har sett viktigheten av at trenere og
utøvere selv ønsker å engasjere seg og ikke fordi de «må». Vi har derfor sett på
Partnerklubbene som et område der vi gjør justeringer og dermed styrke engasjement
(relasjoner), utvikling og deltagelse mellom klubber, broprosjekt og landslag.
Hovedgrunner:
1. Valgmulighet for engasjement og samarbeid mellom klubber og landslagssystemet.
Vi åpner for utøvere som før har stått utenfor partnerklubbsystemet.
2. Effektiv bruk av landslagets coacher og støtteapparat.
3. Bidrag til utvikling av utøvere og økt deltagelse i konkurranser i Norge. Fremtidige
NC og NM vil derfor bli en del av uttak til potensielle EM og VM.
Forklaringer:
1. Muligheten til samarbeid mellom landslag og klubber vil kunne bli større og det
kommer ikke til å bli noen formell kontrakt mellom klubb og landslag/NKF (foruten
de klubber som har utøvere på landslag eller i bro-prosjektet). Klubbene og deres
respektive utøver(e) er selv ansvarlig for å ta kontakt med landslagsledelsen om de
ønsker mulighet til samarbeide og veiledning, forutsatt at dette er i tråd med
landslagets filosofi. Dette gjøres via email til Dave Cook og/eller Mikael Oguz.
2. Etter suksessen i OL-kvalifisering ser vi det som ekstra viktig at landslagstrenernes
ressurser blir rettet mot å optimalisere opplegget frem mot Rio, samt sørge for
utvikling og progresjon av landslaget og det underliggende bro-prosjektet. Vi
oppfordrer derimot klubber til å samarbeide om trening, sparring og
impulssamlinger. Landslagsutøverne stiller gjerne opp som instruktører og
inspirasjon så lenge kalenderen tillater det.
3. Fokuset har ikke endret seg og utvikling av juniorer og kadetter er fremdeles viktig,
men denne skal i hovedsak foregå i klubbene. Vi kommer til å arrangere en
«utviklings-helg» årlig for kadett- og juniorutøvere der de vil bli vurdert og testet og
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innen fire uker vil de få tilbakemelding om utviklingstiltak. Årets samling vil bli
arrangert etter OL i Rio. Vi åpner også for at kadett- og juniorutøvere kan få
muligheten til å kvalifisere seg til EM og VM.

Landslagsledelsen ser frem til muligheten av å fortsette arbeidet med engasjerte klubber,
coacher og utøvere.

Tiltakene beskrevet ovenfor muliggjør dette:

Full-Time system and engagement-relationship process

Full-Time Senior National Team
High School

Senior

Bridging Process
(selected by National team coach)

Engagement in National team philosophy*

Open environment
of
Development
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*In this context, ENGAGEMENT refers to actively fostering the National Team philosophy by
preparing athletes for possible recruitment in to the centralized full-time, professional team.
Such preparation relates to exposure to challenging environments, competing in many and
varied competitions and fostering professionality of athlete lifestyle etc.

Uttakskriterier - kadett EM og junior VM
Kadett-EM i Romania i Canada 8. – 11. september 2016.
Det finnes to måter å kunne kvalifisere seg på til kadett-EM. Den ene er å ta medalje i
Presidents Cup i Bonn i april. Den andre er å kvalifisere seg gjennom NKFs uttaksprossess:
utøver må aktivt ha konkurrert i minimum1 NC 2016, samt ha minst en medalje i Dutch
Open, German Open og/eller Austrian Open. (Utøver behøver 1 medalje om han/hun vinner
3 eller flere kamper, 2 medaljer om han/hun vinner 2 eller færre). Dersom to utøvere stiller
likt vil følgende tatt i betraktning; NC deltagelse, antall kamper vunnet og nivå på
motstander. Dersom de fremdeles står likt, vil det bli «best av tre kamper».
Utøver MÅ inneha norsk pass, kukkiwon dan sertifikat, samt gyldig «WTF global athlete
license». Alle kostnader, ekskludert påmeldingsavgift, dekkes av utøver eller utøvers klubb.
Forbundet stiller med lagleder, overtrekksdress og t-skjorter. Utøvere som blir tatt ut til
kadett-EM må stille i Wonderful Copenhagen. Dersom det er mulig vil klubbtrener få
mulighet til å coache sine respektive utøvere.
Junior-VM i Burnaby i Canada 16. – 20. November 2016.
Kvalifisering gjennom NKFs uttaksprossess: utøver må aktivt ha konkurrert i minimum 2 NC
2016, samt ha minst en medalje i Dutch Open, German Open, Presidents Cup og/eller Polish
Open. (Utøver behøver 1 medalje om han/hun vinner 3 eller flere kamper, 2 medaljer om
han/hun vinner 2 eller færre). Dersom to utøvere stiller likt vil følgende tatt i betraktning;
NC deltagelse, antall kamper vunnet og nivå på motstander. Dersom de fremdeles står likt,
vil det bli «best av tre kamper».
Utøver MÅ inneha norsk pass, kukkiwon dan sertifikat, samt gyldig «WTF global athlete
license». Alle kostnader, ekskludert påmeldingsavgift, dekkes av utøver eller utøvers klubb.
Forbundet stiller med lagleder, overtrekksdress og t-skjorter. Dersom det er mulig vil
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klubbtrener få mulighet til å coache sine respektive utøvere. Juniorer som blir tatt ut til VM
må delta i Polish Open.
Vedrørende kriteriene ovenfor minner vi om at det er coachenes ansvar å vurdere om
deltagelse i EM & VM er optimalt med hensyn til utøvers utvikling.
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