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Velkommen til det 29. forbundsting!

Seksjonsmøter og forbundsting 2020

Velkommen
Årets forbundsting er det 29.de i rekken av
forbundsting siden forbundet ble tatt opp
som utvalg (den gang Norges Karate Forbund
i Norges Idrettsforbund i 1976.
Etter at forbundet ble seksjonert i 1992
har det vært to-årige tingperioder.
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ITF seksjonsmøte
SAK 1 Konstituering
1.1 Godkjenne fremmøtte representanter
Liste med påmeldte representanter fremlegges for behandling. Utlegges på www.kampsport.no . På
et skriftlig møte/ting vil antall stemmeberettigede medlemmer tilsvare det antall stemmeberettigete
medlemmer som har avgitt stemme via e-post innen den frist som er fastsatt.

Styrets innstilling:
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte
representanter – dirigent og protokollfører
Dirigent:
Per Christian Garnæs foreslås som dirigent.
Protokollfører:
Gunnar S. Rugsveen foreslås som protokollfører.

Styrets innstilling:
Forslag til dirigent og protokollfører godkjennes.

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Protokollundertegnere:
Anette Krokaas Frois (Asker TKD) og Geir Olav Hågensli (Oppdal TKD) foreslås som
protokollundertegnere.

Styrets innstilling:
Forslag til protokollundertegnere godkjennes.

1.4 Godkjenne innkallingen:
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 29. september 2020.

Styrets innstilling:
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Innkallingen godkjennes.

1.5 Godkjenne saklisten:
1. Konstituering
2. Behandle beretning for seksjonen
3. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand
4. Fastsette ev. kontingent og avgifter

Styrets innstilling:
Forslag til sakliste godkjennes.

1.6 Godkjenning av forretningsorden

Seksjonsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post.
For å avgi stemme må representanten angi saksnummer og om vedkommende stemmer 1) for
forslaget 2) mot forslaget 3) blankt.
Dersom representanten ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. Alternativt
kan representanten stemme for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige
forslag, og eventuelt presisering av de forslag representanten stemmer mot eller der representanten
stemmer blankt.
E-posten skal sendes til dirigentens e-postadresse masterpcg@mac.com med kopi til
post@kampsport.no og protokollfører gunnar@trondheim-tkd.no .
Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.

Styrets innstilling:
Forslag til forretningsorden godkjennes.
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SAK 2 Behandle beretning
Beretning framgår på side 6-13.

Styrets innstilling:
Beretningen godkjennes.

SAK 3 Behandle seksjonens
regnskap
Seksjonens regnskap framgår på side 14-17.

Styrets innstilling:
Seksjonenes regnskap for 2018 og 2019 tas til etterretning.

SAK 4 Kontingent og avgifter
Seksjonsavgift for medlemsklubbene:
Nåværende sats for klubbmedlemskap er kr. 90,- hvorav kr. 42,- går til fellesdrift og resten går til
seksjonsdrift.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret.
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Seksjonsstyrets beretning for
tingperioden 2018-2020
1.0

Tillitsvalgte

2.0

Medlemsutviklingen

3.0

Økonomi

4.0

Styremøter

5.0

Dommerkomité

6.0

Nasjonal aktivitet

7.0

Nye Dan-grader

8.0

Internasjonal aktivitet

9.0

ITF Taekwon-Do i skolen

1.0 Tillitsvalgte
1.1.

Styrets sammensetning 2018/2019

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
1.2.

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Gro Smenes
Martin K. Nilsen
Hallgeir Betele
Linn Johansen

Valgkomité 2018/2019

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Vegard Iversen
Andrea Bjarvin
Sturle Halleraker
Miodrag Gajinov
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2.0 Medlemsutviklingen
Den gledelige oppgangen i seksjonen fortsetter med flere medlemmer, både i 2018 og 2019.
ITF seksjonen er dermed fortsatt NKFs nest største seksjon.
År

Ant medlemmer

2018

12530

2019

12988

År

Ant klubber

2018

91

2019

91

Nye klubber i ITF-seksjonen 2018/2019: 4 stk.
Klubber strøket/nedlagt i 2018/2019: 0 stk.
Det er gledelig at alle stilartsgrupper i seksjonen har sine klubber registrert i NKF. Dette er
viktig for at vi i fellesskap skal kunne styrke «ITF style» i Norge. En viktig oppgave for
seksjonen er å kunne styrke vår posisjon og sørge for at alle seksjonens medlemmer både
barn, ungdom og voksne har et bredt og sunt tilbud, som igjen skaper idrettsglede.

3.0 Økonomi
Styret har vektlagt å ha god økonomisk styring av seksjonens midler.
2018
Resultatet for 2018 viser et underskudd på kr. 27550,- mot et budsjettert underskudd på kr.
59800.- Underskuddet er reelt enda lavere, da en del utgifter var feilaktig belastet seksjonen
og ble viderefakturert først i 2019.
2019
Bokført resultat viser et overskudd på kr. 36113.- Under gjennomgang av regnskapet for
2019 ble det også dette året funnet utgifter som er feilbelastet seksjonen. Dette er i
hovedsak Sportdata utgifter som skal viderefaktureres klubbene i 2020.
Alle spillemidler tildelt seksjonen er blitt benyttet, både i 2018 og 2019.
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4.0 Styremøter
I tingperioden er det avholdt 5 styremøter/e-post møter. Styret har i perioden behandlet 21
saker.
Styrets arbeid i denne perioden har vært preget av svært gode samarbeidsforhold.

5.0 Dommerkomité
Seksjonens dommerkomité 2018-2019, var underlagt seksjonens styre av praktiske grunner.
Arbeidet med utdanning av Sportdata «operatører» har pågått i både 2018 og 19. Alle
regioner, med unntak av én, har både utstyr og personell til å kunne gjennomføre
mesterskap med bruk av Sportdata. En stor takk rettes til Markus Larsen som har lagt ned
mye arbeid i denne prosessen.
Seksjonen hadde ved utgangen av 2019, totalt registrert 317 personer med dommerlisens.
År

Ant kurs

Ant deltagere

2018

5

130

2019

3

83

6.0 Nasjonal aktivitet 2018 og 2019
Alle stilartsgrupper i seksjonen hadde stor aktivitet i tingperioden. Både egne kurs og
samlinger. De fleste har også egne stilartssommerleirer, samt egne graderinger osv, noe som
er svært gledelig.
Aktivitet på konkurransesiden i seksjonen har vært god i tingperioden med totalt 12377
starter. Under begge Norgesmesterskap/Landsmesterskap i perioden, ble det utdelt to
Kongepokaler pr. mesterskap.
6.1. Sommerleirer 2018-2019
Seksjonens forskjellige stilartsgrupper har stor aktivitet, også om sommeren. Samtlige
stilarter arrangerer sommerleirer hvert år, som alle er en stor suksess. Totalt deltok ca. 4036
på sommerleir i tingperioden.
År

Ant leire

Ant deltagere

2018

8

2019

2019

8

2017
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6.2.

Kurs 2018 og 2019

Seksjonen hadde ansvar for et stort antall instruktørkurs i perioden, totalt 73 kurs med totalt
2166 deltagere.

6.3.

År

Ant kurs

Ant deltakere

2018

31

1002

2019

42

1164

Stevneaktivitet 2018 og 2019

Seksjonen hadde ansvar for totalt 32 stevner registrert i Sportdata denne perioden med
totalt 12377 starter. I tillegg er det en del klubbmesterskap som ikke er registrert i
Sportdata.
År

Ant stevner

Ant start

2018

17

6551

2019

15

5826
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6.4.

Norgesmesterskapet/Landsmesterskap i Oslo 3.-4.11 2018

Stor takk til Christiania Taekwon-Do klubb for et flott arrangert
Norgesmesterskap/Landsmesterskap i Ekeberghallen 3.- 4. november 2018.
Christiania Taekwon-Do Klubb, med Master Betele i spissen, gjennomførte hele
arrangementet på en utmerket måte.
Det ble organisert en storslagen bankett med over 600 deltagere på Radisson Blu Plaza hotell
med super mat, underholdning og prisutdelinger.
Mesterskapet gikk i Ekeberghallen over to dager med 466 deltagere fra 61 klubber, 960
starter, fordelt på 8 kampområder. Mesterskapet ble driftet med hjelp av Sportdata og 68
dommere. En stor takk til Per Christian Garnæs og Markus Larsen for alt forarbeid og den
tekniske gjennomføringen av mesterskapet.
Offisielle resultater : https://www.sportdata.org/kampsport/setonline/popup_main.php?popup_action=results&vernr=341&active_menu=calendar

Kongepokalene 2018 gikk til Ann Linnea Hole fra Bergen Taekwon-Do Klubb, som tok gull i
mønster 1. Dan og bronse i sparring -62 kg, og til Magomed Naurdinov fra Bergen TaekwonDo Klubb, som tok gull i sparring -78 kg og bronse i mønster 2. Dan.
6.5. Norgesmesterskapet/Landsmesterskap i Stavanger 9.-10.11 2019
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Stor takk til region Sør-Vest, med Omid Hassanipour i spissen av et superteam, for et helt
fantastisk Norgesmesterskap og Landsmesterskap. Alt var bra! Hallen, hotellene, banketten.
Mesterskapet, som hadde 478 utøvere fra 60 klubber, var
supert organisert og gikk som smurt, uten forsinkelser.
Nivået på utøverne var meget bra, og de 69 dommerne i de
9 ringene gjorde en solid jobb. Spennende
konkurransedager med mønster, sparring, spesialteknikk
og knusing. Det var få skader, utøverne var godt forberedt
og har lagt ned en skikkelig treningsinnsats. Vi fikk oppleve
spenning, lagånd, gode prestasjoner, fighting spirit, men
best av alt - masse glede! Takk til alle som var med på å gjøre NM/LM til en flott opplevelse!
Lørdag kveld var det en flott bankett på utøverhotellet med over 700 festpyntede, som fikk
overvære prisutdelinger, taler og et band som laget god stemning. Kveldens mest rørende
øyeblikk var utvilsomt da årets hederspris ble tildelt Torfinn Katla Opedal, Tønsberg
Taekwon-Do Klubb. Torfinn, som er blind, er en fantastisk ambassadør for Taekwon-Do.
Offisielle resultater:
https://www.sportdata.org/kampsport/setonline/popup_main.php?popup_action=results&vernr=382&
active_menu=calendar

Kongepokal gikk til Jack Philip Eilertsen fra
Trondheim Taekwon-Do klubb, som tok gull i
sparring og sølv i mønster, og Mary Daniese
Adolfo Sæther fra Frøya og Hitra Taekwon-Do
klubb, som tok gull i den store mønsterklassen
for 1. Dan damer. Kongepokalene ble delt ut
av presidenten i Norges Kampsportforbund
Kjell Sivertsen og Line Gulbrandsen, første
visepresident i Norges Kampsportforbund.
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7.0. Nye Dan grader 2018 - 2019
Antallet nye Dan-graderte medlemmer reflekterer seksjonens store aktivitet. Gratulerer til
alle som har kvalifisert seg til en ny grad.
Det har i denne perioden blitt gradert følgende antall i seksjonens grupperinger:
Grad 2018
1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan
8. Dan

Ant
149
40
12
9
3
0
0
0

Grad 2019
1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan
8. Dan

Ant
215
52
22
15
3
3
0
0

(dette er de tall seksjonen har mottatt fra stilartene).

8.0 Internasjonal aktivitet
8.1.

Internasjonale mesterskap

Det har også i denne tingperiode vært stor internasjonal aktivitet blant seksjonens klubber
på internasjonale mesterskap. Seksjonen ser på dette som en viktig aktivitet slik at vi kan
skaffe oss erfaring fra den internasjonale arena for fortsatt å kunne opprettholde høyt
nasjonalt nivå.

8.2. Internasjonal dommeraktivitet
En del av seksjonens grupper har vært aktive på dommersiden internasjonalt. Seksjonen
anser deltagelse fra seksjonens dommere internasjonalt som svært viktig. Om vi skal kunne
være på et bra nasjonalt nivå er internasjonal erfaring helt nødvendig.
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9. ITF Taekwon-Do i skolen
Noen av seksjonens forskjellige grupperinger er også representert på skoler rundt i Norge.
Seksjonen har ikke oversikt over alle gruppers ”skoleaktivitet”.
ITF Taekwon-Do er fortsatt linjefag ved Nordmøre Folkehøgskole. Flere av seksjonens
instruktører underviser Taekwon-Do, på SFO rundt i landet, på forskjellige skoler, noe som er
svært positivt. Voksenopplæringen (VO) i Tromsø tilbyr også Taekwon-Do.
Ellers er også noen av seksjonens instruktører engasjert av NKF, som kursholdere på
forbundets godkjente trenerkurs.

På vegne av Seksjonsstyret
Per Christian Garnæs /s/
Seksjonsleder
8/4/2020
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Avd.regnskap 2018
Regnskap taekwon-do ITF 2018
Noter

Regnskap 2018

INNTEKTER
Tilskudd

49

-315 497

Andre inntekter

50

-736 914

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1 052 411

KOSTNADER
Lønnskostnader

51

2 204

Andre kostnader

52

373 576

Reisekostnader

53

299 217

Kontingenter/gaver

54

33 765

Tilskudd

55

371 200

Forsikring m.m.

0

SUM DRIFTSKOSTNADER

1 079 961

RESULTAT

27 550

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2017
Resultat 2018 underskudd
Fra utviklingsfond
Overføres IKT fond
Ny egenkapital

Fri EK
-184 171
27 550
-155 000
124 648
-186 973

Notenes tallrekke framkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.
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Noter til taekwon-do ITF 2018
NOTE Tekst

2018

49

Rammetilskudd NIF

-315 497
-315 497

50

Medlemsinntekter (andel forbundsavgift)
Momskompensasjon
Diverse inntekter (viderefakturert Sportdata)

-668 184
-36 414
-32 316
-736 914

51

Honorar inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift

52

Fremmedtjenester (kontorstøtte NTN og honorar instruktør), konsulent Sportdata
Stevneutstyr
Leie lokaler (lagerleie, møterom ting)
Frakt ved stevner (medaljer o.a.)

314 099
19 570
14 350
25 556
373 576

53

Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (NM/LM)
Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet)

278 427
20 790
299 217

54

Premier/gaver (kostnadsført restlager)

55

Tilskudd klubber

2 204

33 765
371 200
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Avd.regnskap 2019
Regnskap taekwon-do ITF 2019
Noter

2019

INNTEKTER
Tilskudd

48

-326 178

Andre inntekter

49

-750 174

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1 076 352

KOSTNADER
Lønnskostnader

0

Andre kostnader

50

314 019

Reisekostnader

51

341 579

Kontingenter/gaver

52

1 280

Tilskudd

53

368 667

Forsikring m.m.

14 694

SUM DRIFTSKOSTNADER

1 040 239

RESULTAT

-36 113

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2018
Resultat 2019 overskudd
Fra utviklingsfond
Overføres fri egenkapital NKF

-186 973
-36 113
-50 000
109 234

Ny egenkapital

-163 852

Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.
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Noter til regnskapet for taekwon-do ITF for 2019
NOTE Tekst

2019

48

Rammetilskudd NIF

-326 178
-326 178

49

Medlemsinntekter (andel forbundsavgift)
Momskompensasjon
Diverse inntekter (viderefakturert Sportdata)

-698 256
-33 827
-18 091
-750 174

50

Fremmedtjenester (kontorstøtte NTN og honorar instruktør), konsulent Sportdata
Utstyr (klistremerker til premier)
Data/Kontormaskiner/utstyr (ifm. med Sportdata kurs)
Leie lokaler (lagerleie utstyr)
Frakt ved stevner (medaljer o.a.)

284 075
1 838
8 446
16 800
2 860
314 019

51

Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (NM/LM)
Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet)

317 613
23 966
341 579

52

Premier/gaver

53

Tilskudd klubber

1 280
368 667
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