
  
 

1 
 

 

Referat e-post vedtak for WT Taekwondo seksjonen  
Tidspunkt:  14. Juni – 25. oktober 2020 
Sted:  E-post (dato for vedtaket finnes under saksnr.) 

Styret:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Bjørn Solberg  
 
 

Leder  Gitte Ruud Østhus  
Nestleder  Gro Rishovd Mjøen 
Medlem  Knut Olav Brecke  
Medlem  Reidun Toft  
Medlem Paul Strømmen 
Varamedlem  Mia Landsem  
Varamedlem (ungdoms komité) Eirik Bjercke  

    
WTN01/20 
Dato:14/6 

  Innføring av Mix Team WT TKD 
I flg. toppidrettssjef Dag Jacobsen vil Mix Team være på programmet i ungdoms-
OL som arrangeres i Dakar 2022, og komme på OL-programmet i 2024.  Planen 
var at Mix Team skulle være demonstrasjonsgren under sommer-OL i Tokyo 2020. 
 
Vedtak 1/20 
Seksjonsstyret gir dommerkomiteen fullmakt til å innarbeide Mix Team, basert på 
regelverket utarbeidet av World Taekwondo, inn i det norske 
konkurranseregelverket. Implementeringen av Mix Team i regelverket må være 
utført, samt publisert klubbene, innen 1. september 2020. Høsten 2020 kan det 
avholdes testing av Mix Team i mindre skala på stevner for bla. å trene opp 
dommerne, men det vil ikke bli satt opp som offisiell klasse på stevner før fra 1. 
januar 2021. 
 
 

WTN02/20 
Dato:15/9 

  Endring av oppsatte stevner pga Covid-19 
 
Vedtak 2/20 
Pga. Covid-19 har vi sett at stevner på tradisjonell måte i en idrettshall må utgå i 
2020 og kanskje utover i 2021. 
Som et tiltak til våre medlemmer har vi valgt å legge all aktivitet som kan avvikles 
online til Sportdata. 
NC3 26. september ble avlyst pga Covid-19, men etter en god test av Sportdata for 
online stevner i sommer har seksjonen sammen med dommer- og stevnekomiteen 
besluttet å arrangere NC 1 i Pomsae via Sportdata. 
Deltageravgiften er satt til 150,- 
Dommere honoreres med 350,- i honorar + 260,- i utstyrsgodtgjøring. 
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WTN03/20 
Dato:18/9 

  Sak unntatt offentlighet 
 
Vedtak 3/20 
Vedtaksforslaget godkjent 
 

WTN04/20 
dato:4/10 

  E-stevner 
Etter gjennomført NC1 i Poomsae e-stevne erfarte vi vesentlig økt interesse fra 
sommerens cup.  
Som et tiltak til våre medlemmer går vi for et NC 2 i Poomsae e-stevne. 
 
Vedtak 4/20 
NC 2 i Poomsae e-stevne settes opp helgen 31. okt./1. nov. Invitasjon og Sportdata 
settes opp snarest. 
Deltageravgiften er satt til 0,- da seksjonen har økonomi til dette og vi anser det 
som et svært viktig tilskudd til våre medlemmer i en ellers vanskelig tid. 
Dommere honoreres som tidligere e-stevner. 
Stevneleder fordeles på 2 personer og de har en ramme på inntil 10 timer a 350,- 
Dommerleder har en ramme på inntil 5 timer a 350,- 
 

WTN05/20 
Dato:11/10 

  Endre søknadsfrist for stevner 2021 
 
Vedtak 5/20 
Søknadsfrist for stevner 2021 utsettes til 1. desember 
 

WTN06/20 
Dato:11/10 

  Innkjøp av nasjonalt stevneutstyr for seksjonen - PSS utstyr  
Seksjonen har innhentet tilbud på nødvendig PSS utstyr for å forsterke seksjonens 
utstyrspark innenfor PSS GEN2. Vi merker mer kritisk slitasje på utstyr som ble 
kjøpt inn i tidlig fase av seksjonens innkjøp av PSS, som fører til nødvendige 
utskiftninger/reparasjoner fremover.  
 
Vedtak 6/20 
Styret vedtar innkjøp av 3x Zarges kasser, 3x pc’er og øvrig materiell som kreves 
for å bygge inntil 3 kamp-ringer, til både nasjonale og regionale stevner. 
Disse investeringene støttes av revidert budsjett for 2020. 
 
 

WTN07/20 
Dato:18/10 

  NM veka 2022 
Det er kommet forespørsel fra arrangementssjef om deltakelse på NM-veka 2022, 
som for sommeridrettene arrangeres i Skien ved skoleslutt i juni. Det er også mulig 
å delta på vinterutgaven som normalt arrangeres i mars. Den er ikke helt spikret 
ennå, men blir sannsynligvis på Voss, med mulig satellitt i Bergen. 
 
Vedtak 7/20 
Styret ønsker ikke på dette tidspunkt å forplikte seksjonen til deltakelse på NM-
veka 2022. Dette vil kreve en endring i den vanlige tiden NM arrangeres på, samt 
at det for disse to stedene ikke finnes naturlige arrangørklubber. 
 

WTN08/20 
Dato:25/10 

  Sak unntatt offentlighet 
 
Vedtak 8/20 
Vedtaksforslaget godkjent 
 


