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Taekwondo 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:
Bjørn Gran foreslås som dirigent.
Protokollfører:
Mari Pettersen foreslås som protokollfører.

Styrets innstilling:
Forslag til dirigent og protokollfører godkjennes.

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Protokollundertegnere:
Tor Arne Sandholt (Øvre Romerike Budo senter) og Ida Braaten (Bjerke kyeongdan kampsportklubb)
foreslås.

Styrets innstilling:
Forslag til protokollundertegnere godkjennes.

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

Styrets innstilling:
Innkallingen godkjennes.
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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 bjorngran@outlook.com med kopi til
post@kampsport.no og protokollfører mari@kampsport.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 tas til etterretning.

SAK 4 Kontingent og avgifter
Seksjonsavgift for medlemsklubbene:
Nåværende sats for klubbmedlemskap er kr. 175,- 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 Styret
1.1 Seksjonsstyret som ble valgt på tinget i 2018 var:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Gitte Østhus, Oslo Taekwondo Klubb
Gro Rishovd Miøen, Hwa Rang Taekondo klubb
Knut Olav Brecke, Tøyen Taekwondo
Geir Øyen, Røra taekwondo klubb
Reidun Toft, Florø Taekwondo Klubb
Mia Landsem, Tøyen Taekwondo
Paul Strømmen, Tong-Ir Taekwondo klubb

1.2 Endringer i styret i perioden
Styremedlem Geir Øyen trakk seg ut av styret den 07. oktober 2018.
Paul Strømmen kom da inn som styremedlem pga. krav om kjønnsfordeling og
Eirik Bjerke, Enebakk Taekwondo, kom inn som nytt varamedlem og representant fra
ungdomskomiteen.

2 Komiteene
2.1 Styret opprettet og pekte ut ledere for følgende komiteer:
Arrangementskomiteen:
Leder:
Vest:
Nord:
Midt:
Øst:

Øyvind Kveine
Reidun Toft, Florø
Morgan Nygård, Steigen
Robert Pahler, Midt Norge
Synne R Eikrem, Oslo

Dommerkomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Erling Svanberg Mytting, Oslo
Kjetil Vang,
Nils Andre Hoffmann Olsen, Hamar
John Olav, Harstad
Kjell-Erik Andal, Enebakk

Teknisk Komite:
Ingen
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2.2 Rapport fra arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen har i perioden gjennomført følgende:
Regionale stevner i nord-norge, midt-norge, vestlandet og østlandet. Nasjonale stevner i
midt-norge og på østlandet. Norgesmesterskap 2018 ble arrangert av Tong-Ir i
Trondheim og 2019 ble arrangert i Oslo av Tøyen taekwondo, Elvebyen Taekwondoklubb
fra Drammen og Keum Gang Taekwondo St. Hanshaugen. Nordisk mesterskap, 18.
januar 2020 ble arrangert av Oslo taekwondo klubb i Oslo.
Det er fortsatt en utfordring å få klubber til å påta seg oppgaven som arrangør av stevner
etter ny stevnemodell. Resultatet var at NC1 2020 måtte avlyses. Det er de samme
klubbene som påtar seg oppgaven, men ingen har kapasitet til mer enn 1 stevne i året.
Det er fortsatt frykt for økonomisk tap for klubben, mangel på nok frivillighet samt
misnøye med den nye modellen som er hovedårsak.
Stevnelederrollen og Sportdata har vært en av de store utfordringene de seneste årene.
På de nasjonale stevnene har vi løst Sportdata ved å leie inn en konsulent hvor
opplæring av egne har vært en del av avtalen. Sportdata krever en del opplæring i
sanntid så da må dette skje på selve stevnene.
Rollen som stevneleder/stevneoperatør kamp og mønster er tre ulike roller som krever
ulik kompetanse, vår erfaring ved å fordele dette på 3 personer har vært god. Videre må
vi finne gode løsninger for å fortsette med utvikling av disse rollene. Regionene bør ha
tilgang på lokale ressurser, helst 2 – 3 personer slik at man ikke brenner ut en og samme
person.
Det er i perioden investert i nødvendig stevneutstyr, og det er også kjøpt inn nødvendig
dommerutstyr i samarbeid med dommerkomiteen. Investeringsplanen er ennå ikke
fullført, blant annet ønsker vi å styrke regionene. Utfordring er å finne gode løsninger for
lagring og forvaltning uten at vårt felles utstyr blir benyttet til trening.
Stor takk til arrangørklubber og alle frivillige som har bidratt med stevneavvikling i denne
perioden.
På vegne av AK
Seksjonsstyret
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2.3 Rapport fra dommerkomiteen
Fagdisiplinene kyorugi og poomsae har vært integrert i en felles dommerkomite i perioden 20182020 etter mandat fra seksjonsstyret.
Dommerkomiteen har bestått av:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Erling Svanberg Mytting, Oslo Taekwondo Klubb
Kjetil Vang, Steinkjer Taekwondo Klubb
John Olav Rasmusen-Moe, Khiap Taekwondo Klubb
Nils Andre Hoffmann Olsen, Hamar Taekwondo Klubb
Kjell-Erik Andal, Enebakk Taekwondo Klubb

Komiteens aktiviteter i perioden:
Innenfor kyorugi:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Oppfølging av dommerledere og dommere
Regelverk er tilpasset til det internasjonale regelverket.
Oppdatering av det norske regelverket.
o Fjernet høydeklasser i ungdom
o Innført nivå-inndelt B-klasser.
Dommerkomiteen er kjent med at WTE har innført høydeklasser i ungdomskonkurranser
som arrangeres i regi at WTE. Etter komiteens mening er ikke dette et signal om at man
skal gå tilbake på våre nasjonale endringer. Som et minimum må man hensynta nivået på
utøvere som deltar på internasjonale konkurranser kontra utøvere som deltar på
nasjonale og regionale konkurranser, og i forlengelsen av det må man også påpeke at
man ikke opererer med B-klasser / nybegynner-klasser i WTE-systemet. Etter
dommerkomiteens mening bør man avvente erfaringer fra WTE hva gjelder høydeklasser
kontra vektklasser før man evt. vurderer å re-innføre høydeklasser i konkurranser i regi av
NKF.
Oppdatering av materiale for C-, B- og A-dommerkursene, samt utarbeidelse av et eget
oppfriskningskurs for kampdommere inspirert av internasjonale kurs som skal kunne
arrangeres regionalt så vel som nasjonalt.
Oppdatering av materiale til coachkurs for nye coacher, og oppfriskning av eksisterende
coacher.
Avholdt kurs for kampledere (C) i regionene. Flere kurs har blitt avlyst pga. dårlig påmelding,
min. 5 deltagere for å holde kurs. Dommerkurs er avholdt i:
o Oslo
o Nord Norge
Avholdt nasjonalt kurs for alle dommere i Oslo.
Avholdt coach kurs og oppfriskningskurs for coacher på de fleste nasjonale stevner.
Re-etablert dommerkomiteens egen hjemmeside, www.dommerkomiteen.no med blant annet
følgende innhold:
o Informasjon til dommere, herunder regler og tolkninger samt erfaringer gjort utenlands.
o Online regel-kurs med online eksamen for nye dommere
o Online coach-kurs for nye og eksisterende coacher
o Oversikt over hederspriser
o Oppdatert regelverk med tilhørende tolkninger
o Gjeldende kursmateriell
Grunnet Covid-19 ble følgende kurs avlyst våren 2020:
o C-dommerkurs i Oslo
o B- og A-dommerkurs
• Nasjonal dommersamling for alle dommere. Skulle vært avholdt i landslagets lokaler på
Skullerud.
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Innenfor poomsae:
•
•
•

Regelverk er tilpasset til det internasjonale regelverket.
Utarbeidelse og tilpasning av nye dommerkurs for poomsaedommerlisenser
Avholdt poomsaedommerkurs med ekstern kursholder.

Felles:
•
•

Profilering av IR dommere (landslag-bekledning på internasjonale oppdrag)
Behandling av disiplinærsaker for dommere og coacher.

Dommeraktivitet i perioden:
•
•
•

Invitert og organisert dommere til regionale og nasjonale stevner.
Invitert utenlandske dommere til norske stevner ved behov.
Arrangert sosiale sammenkomster for dommer i forbindelse med nasjonalt dommerseminar
og NM.

Internasjonale dommeroppdrag.
Reisende dommere har i perioden 2018-2020 fått tilskudd til å reise på internasjonale stevner.
For å få utløst støtte, må dommere bidra på regionale og nasjonale stevner. Størrelsen på støtten
avgjøres av type stevne, grovt inndelt i G-stevne, Grand Prix, WTE-offisielle kontinentale stevner
og WT-offisielle stevner herunder Grand Prix, VM og OL-kvalifisering.
Det har i tillegg vært mulig for IR-dommere å reise for egen regning.
I tillegg til IR-dommere, har også dommere med nasjonal lisens fått støtte til å reise på stevner
utenlands. Støtten har vært den samme som IR-dommere får for å reise på G-stevner.
Dommerkomiteen er av den oppfatning at det er viktig å tilby dommere, uansett lisens, en
mulighet til å dømme utenlands, samt gi støtte til å reise.
Norske dommere har representert Norge i Europa, Oceania og Pan-Amerika. Norge har vært
representert på kontinentale mesterskap i Europa, Oceania og Pan-Amerika, og har hatt
dommere på samtlige kadett-, junior- og senior-VM, i perioden.
Norske poomsaedommere har vært representert både på åpne stevner, samt på offisielle stevner
i perioden.
Norske nasjonale- og internasjonale dommere var godt representert under Nordisk som ble
arrangert av Oslo Taekwondoklubb i januar 2020.

Nye internasjonale kampdommere (IR) i perioden:
•

Ingen

Oppfriskningskurs internasjonale kampdommere:
•
•

Erling Svanberg Mytting, Oslo
Asle Fredriksen, Oslo
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Det er planlagt at øvrige IR-dommere i Norge skal på oppfriskningskurs i regi av WT og europeisk
workshop i regi av WTE så snart reise-restriksjonene grunnet COVID-19 oppheves, kursene
settes opp og faller slik at det er aktuelt for norske dommere å reise på dem.
Nye internasjonale poomsaedommere (IR) i perioden:
•

Ingen

Det var planlagt å tilby IR-kurs for eksiterende poomsae-dommere, men dette ble satt på vent
grunnet COVID-19.
Oppfriskningskurs internasjonale poomsaedommere:
•

Ingen

Aktive dommere – Norges Kampsportforbund – Taekwondo WTF:
Oversikt over alle lisenser, både coach og dommerlisenser er fra 2011 lagt inn i NKFs
databasesystem. Det forutsettes nå at en er et aktivt medlem av en Taekwondo WT klubb,
tilsluttet NKF, for å inneha en aktiv lisens i seksjonen.
Statistikken viser at det er om lag 400 registrerte kampdommere og 50 registrerte poomsaedommere.
Disse tallene reflekterer ikke faktisk aktive dommere. Antall aktive kamp-dommere antas å ligge
rundt 20 til 30 personer. Antall aktive poomsae-dommere er om lag 10.
Oppslutningen av dommere til nasjonale og regionale stevner har vært avtagende. En viss
avskalling må forventes. Utfordringen er ny-rekruttering og å beholde eksisterende dommere.
Seksjonsstyret har i inneværende periode satt av midler til dommerkomiteen for å holde på
dommere. Blant annet har disse midlene gjort det mulig å gjeninnføre et beskjedent
dommerhonorar, gjeninnføre reisestøtte og også gjøre det mulig å invitere til regionale- og
nasjonale kurs. Dessverre satte COVID-19 en stopper for kursaktiviteten våren 2020.
I kommende periode bør man følgelig vurdere følgende tiltak:
•
•

•
•
•
•

Videreføre støtteordningene til dommere med nasjonal og internasjonal dommerlisens
Gjennomføre planlagte kurs.
o B- og A-dommer kurs
o Nasjonal dommersamling
o Regionale dommersamlinger
Re-innføre ordningen med regionale kontakter som har et overordnet ansvar for å følge
opp dommere og rekruttere dommere til regionale stevner, og også anbefale dommere til
nasjonale stevner, NM, opprykk og til Internasjonale stevner.
Gjennomføre dommerkurs i alle regioner uavhengig av antall påmeldte
Jobbe opp mot konkurrerende klubber for å forankre ideen om at man som klubb også har
et ansvar for å stille med dommere på stevner når man stiller med et gitt antall.
Utarbeide- og gjennomføre en informasjons-strategi slik at dommere får et jevnt «påfyll»
av faglig innhold fra seksjonen.

Dommerkomiteen 2018 – januar 2020 ved
Erling Svanberg Mytting/s

2.4 Rapport fra teknisk komite
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Teknisk komité ble avviklet og vi forsøkte å opprette en sportskomité. Først og fremst har
dette ført til en årlig jentecamp. Fokus på at stevnet skal være en møteplass for alle har
også vært et tema.
Resultat til nå er at stevnene har en kjønnsfordeling på 45 – 50 % kvinner/jenter og 50 –
55 % menn/gutter. Videre at kamp og mønster er fordelt på ca. 50 – 50 %.
Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi håper at dette er starten på noe bra.
Videre planer er å motivere til mer aktivitet ute i regionene ved å tildele aktivitetsmidler.
Dette ønsker vi å videreføre. Utfordringen nå er å lage aktivitet etter Corona, men med
god fantasi, innspill fra iderike personer så skal vi ha en form for WT aktivitet i Norge.

3 Styremøter
Som et ledd i å effektivisere har en del av vedtakene og styrebehandlingen vært via epostvedtak, Teams møter og annen aktivitet i Teams. Dette alene har ført til at utgifter til
møtevirksomhet har gått vesentlig ned. Det har også fått ned transport med fly som igjen
gir et positivt miljøavtrykk. Videre tar deltagelse i verv mindre tid for de valgte
medlemmene.
Det er avholdt 5 møter i seksjonsstyret i perioden samt en 9 behandling av saker per epost.

4 Økonomi
4.1 Regnskapsåret 2018
Regnskapet for 2018 viser overskudd på kr 173.347,- som tillegges seksjonens
egenkapital.
4.2 Regnskapsåret 2019
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 408.398,- og tillegges egenkapital.

5 Internasjonal aktivitet
5.2 Internasjonal representasjon
Seksjonsleder har knyttet nettverk med presidenter i ulike europeiske WT forbund for å
utvikle og styrke samarbeidet mellom ulike land.
Seksjonsleder deltok på General Assembly (GA) for WT, 14. mai 2019 i Manchester, UK.
Seksjonsleder har også deltatt i flere møter med de andre Nordiske TKD forbundene.

6 Annen aktivitet
6.3 Jentecamp
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Tøyen taekwondo arrangerte taekwondo sin 2. inspirasjonsseminar for kvinner i juni
2019.

7 Utmerkelser
Årets Taekwondo person:
2018
2019

Dave Cook, landslagstrener kamp
John Olav Rasmussen-Moe – Kiap Taekwondo

Beste sportsånd:
2019
Tom Talgø, ØRBS
Årets utøver:
2018
2019

Milos Pilipovic, Grorud Taekwondo klubb
Richard Andre Ordemann – Tøyen Taekwondo Klubb

Årets coach/trener:
2018
2019

Mikael Oguz (Grorud Taekwondo klubb)
Tim Borgen – Ski Taekwondo Klubb

Årets dommer:
2018
2019

Kyorugi: John Olav Rasmussen-Moe – Kiap Taekwondo
Kyorugi: John Olav Rasmussen-Moe – Kiap Taekwondo
Poomsae: Sigrid Rui – Hamar Taekwondo Klubb

HM kongens pokal:
2018

Sebastian Thune, Grorud

2019

Sebastian Thune, Grorud

Den koreanske ambassadens pris:
2018
2019

Damer:
Ayla Bonsak fra Hamar Taekwondo klubb
Herrer: Walid Kamal fra Grorud Taekwondo
Damer:
Anette Nilsen, Hwarang Team Drammen
Herrer: Paul Evensgaard Pettersen, Nesodden Taekwondo Klubb

Beste klubb vandrepokal:
2018
2019

Poomsae:
Kyorugi:
Poomsae:
Kyorugi:

Hwa Rang Team Drammen
Grorud Taekwondo Klubb
Hamar Taekwondo Klubb
Grorud Taekwondo Klubb

8 Seksjonens leder
Tingperioden 2018-2019 har inneholdt mange små og store oppgaver.Taekwondo
Norges sine ildsjeler har stilt opp med masse frivillighet over hele landet. Alt fra lokal
klubbaktivitet, stevner til treningskamper. Både poomsae og kyorugi har fått
oppmerksomhet.
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Norsk taekwondo har også prestert godt i konkurranser internasjonalt, både poomsae og
kyorugi. Alt fra kadetter, junior til senior har prestert og fortsatt med å sette lille Norge på
taekwondokartet.
Blant annet kan vi nevne at i EM i beach taekwondo i Egypt, tok Tuva Hatlen Kjødnes og
Sune Østli, fra Oslo Taekwondo Klubb, begge individuelle sølvmedaljer, samt sølv i
parklassen.
I U21-EM i Helsingborg tok Milos Pilipovic, fra Grorud taekwondo, sølvmedalje i klassen 87 kg.
Og for første gang i historien har en norsk taekwondoutøver klart å kjempe seg til en
finale i Grand Prix-serien i taekwondo. Denne bragden har landslagsutøver Richard
Andre Ordemann klart i -80 kg klassen.
Stor applaus til alle våre norske utøvere som deltar i konkurranse.
Vi har jobbet med å ta SoMe verktøy som Instagram mer i bruk og alle stevner har fått en
egen #. Vi oppfordrer alle utøvere om å bruke # og publisere historier fra sine møter med
taekwondo. Dette er med på å profilere vår idrett og vise all den gode aktivitet, idrett,
sportsånd og samhold vi har i vår idrett. Videre bygge opp vårt omdømme som idrett
ytterligere.
Spennende at ETU vil prøve seg med samme forsøk som vi hadde i Norge med
høydeklasser for kadetter og ikke vektklasser. I Norge konkluderte vi med at vektklasser i
kombinasjon med økt fokus på sunn idrett blir vår vei å gå, men vi er ennå ikke i mål selv
om resultat fra stevner og innleiing til nå har sett en positiv utvikling ang. utøveres forhold
til vektkontroll i forkant av konkurranse.
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle våre frivillige som til daglig jobber med å fremme
den flotte idretten vår, og de frivillige som bidrar utover det man kan forvente på alle våre
aktiviteter enten det er stevner eller annen aktivitet.
På vegne av seksjonsstyret
Gitte Østhus
Seksjonsleder
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Avd.regnskap 2018
Regnskap taekwondo WT 2018
Noter

Regnskap 2018

INNTEKTER
Tilskudd

42

-315 497

Andre inntekter

43

-1 598 954

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1 914 451

KOSTNADER
Lønnskostnader

44

119 741

Andre kostnader

45

636 995

Reisekostnader

46

693 765

Kontingenter/gaver

47

162 361

Tilskudd

48

120 794

Forsikring m.m.

7 449

SUM DRIFTSKOSTNADER

1 741 104

RESULTAT

-173 347

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2017
Resultat 2018 overskudd
Overføres IKT fond

-381 983
-173 347
222 132

Ny egenkapital

-333 198

Notenes tallrekke framkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.
14

Seksjonsmøter og forbundsting 2020
Noter til taekwondo WT 2018
NOTE Tekst

2018

42

Rammetilskudd NIF

-315 497
-315 497

43

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Påmeldingsinntekter
Kursinntekter
Momskompensasjon
Diverse inntekter: Sertifikater, lisenser

44

Lønn og honorarer (stevneleder, dommerkurs, dommerleder)
Arbeidsgiveravgift

103 698
16 042
119 741

45

Lokalleie (halleie og lagerleie utstyr)
Data/kontormaskiner (taekwondo app og stevneutstyr)
Kjøp vester, utstyr, medisinsk utstyr
Frakt
Utstyrsgodtgjørelse dommere
Andre fremmedtjenester, arrangørkostnader stevner
Rekvisita, porto, tlf.møter
Sertifikater, coachkort, etiketter o.a.

84 431
31 018
217 473
6 719
22 100
217 955
5 385
51 915
636 995

46

Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter
Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet, nasjonalt 270.047)

341 326
352 439
693 765

47

Premier/gaver (kostnadsført restlager)
Påmeldingsutgifter

159 361
3 000
162 361

48

Tilskudd klubber

120 794
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-1 023 226
-404 300
-2 000
-102 061
-67 367
-1 598 954

Seksjonsmøter og forbundsting 2020

Avd.regnskap 2019
Regnskap taekwondo WT 2019
Noter

2019

INNTEKTER
Tilskudd

41

-326 178

Andre inntekter

42

-1 479 499

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1 805 677

KOSTNADER
Lønnskostnader

43

113 414

Andre kostnader

44

639 992

Reisekostnader

45

474 089

Kontingenter/gaver

46

94 001

Tilskudd

47

55 161

Forsikring m.m.

20 623

SUM DRIFTSKOSTNADER

1 397 279

RESULTAT

-408 398

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

-333 198
-408 398
296 638

Ny egenkapital

-444 957

Notenes tallrekke framkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.

16

Seksjonsmøter og forbundsting 2020
Noter til regnskapet for taekwondo WT for 2019
NOTE Tekst

2019

41

Rammetilskudd NIF

-326 178
-326 178

42

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Påmeldingsinntekter
Kursinntekter
Momskompensasjon
Diverse inntekter: Sertifikater, lisenser

43

Lønn og honorarer (stevneleder, dommerkurs, dommerleder)
Arbeidsgiveravgift

98 675
14 739
113 414

44

Lokalleie (halleie og lagerleie utstyr)
Data/kontormaskiner (taekwondo app og NM utstyr)
Kjøp vester, utstyr, medisinsk utstyr
Frakt (ifm. NM og kurs)
Utstyrsgodtgjørelse dommere
Andre fremmedtjenester, arrangørkostnader stevner
Rekvisita, porto, tlf.møter
Sertifikater, coachkort, etiketter o.a.

65 200
28 589
351 916
37 531
1 820
115 910
39 025
0
639 992

45

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

348 382
125 707
474 089

46

Premier/gaver (medaljer, utmerkelser, gavekort m.m.)
Påmeldingsutgifter og Sportdata

67 072
26 929
94 001

47

Tilskudd klubber

55 161

17

-1 086 619
-269 492
-11 950
-77 332
-34 106
-1 479 499

