
  
 

 

 

Referat for ITF seksjonsmøte nr 07 
Tidspunkt: den 31.01.2021 
Sted: E-postmøte   

Deltakere: Hågensli, Gulbrandsen, Smenes, Nielsen og Garnæs 

 

Sak Tid Behandling Tittel og orientering 
Prefiks    

25/18/19/20/21  Til vedtak, Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra møte 06/18/19/20 
enstemmig godkjent. 
 

26/18/19/20/21  Til vedtak, Seksjonsbudsjett 2021. 
 
Dessverre merkes Corona-situasjonen også på økonomien til seksjonen for 2021. Som 
tidligere informert har Idrettens Regnskapskontor brukt feil formel i beregning av 
medlemsinntekter for alle seksjonene. Siden vi er den største seksjonen rammer denne 
feilen hardt. Det er i regnskapet sendt seksjonen bokført medlemsinntekter på kr. 689 
2016,- mot budsjett på kr. 625 000,-. Det korrekte tallet er kr. 567 360,- noe som 
selvfølgelig påvirker budsjettet. Vi må nok forvente lavere medlemstall for 2021 også. 
Fordeling av frie midler og offentlige tilskudd gjøres etter vedtatt fordelingsnøkkel for 
seksjonen til de forskjellige stilartene. (se vedlegg). Medlemstall som er nøkkelen i 
fordelingen avviker noe, slik at vi muligens må gjøre en ny beregning og fordeling om nye 
tall kommer fram. GS Trond Søvik jobber med tallgrunnlaget i samarbeid med NIF. (de 
foreløpige offisielle medlemstall ligger i fordelingsdokumentet). 
 
 
Fordeling mellom seksjonens stilarter 2021 
 
Totalt budsjett kr. 610.000, - (med. avgift + mva. komp) 
 
Bundne midler 
 
 
NM senior      kr. 330,000. - 
 
 
Premier NM      kr.   20,000. - 
Styremøter       kr.   28,000. - 
Totalt       kr. 378,000. - 
 
 
Til fordeling (frie midler)                    kr. 232.000,- 
 
Antall medlemmer i 2020 i seksjonen var 11897 i følge tall fra NKF. 
 
Til fordeling pr. medlem: kr. 232.000,- : 11897mdl. = ca. kr. 19,50,- pr. medlem 
 
NTF 643 mdl. x 19,50  =kr. 12539,-  
 



  
 

 

ATN 122 mdl. x 19,50  =kr.   2387.- 
 
ITF Norway 237 mdl. x 19,50 =kr.   4622,- 
 
NTN 10895 mdl x 19,50  =kr. 212452,-  
Totalt    =kr. 232.000,- 
 
 
NB! Dette er ca. tall, kan bli litt mer eller litt mindre (marginalt) 
 
Totalt til fordeling NTF, ATN og ITF Norway er ca. kr. 19548,- 
 
Midlene det kan søkes om er satt inn i budsjettet i følgende poster: 
 
Konto 70020 Lederutvikling/dommerutvikling  kr. 19548,- 
 
 
NTN bruk av frie midler       
 
Konto 30020        Aktivitetsbistand    kr. 140.000, - 
Konto 70020 Lederutvikling/dommerutvikling   kr.   22.452, -  
Konto 70040 Trenerutvikling    kr.   50.000,-   
___________________________________________________________________________ 
Totalt       kr. 212.452,- 
 
 
 
 
 
 
Fordeling av offentlige tilskudd mellom de ulike stilartene i ITF seksjonen 
 
I følge tall fra NKF 2020 hadde seksjonen 11897 medlemmer. Dette tallet brukes som 
grunnlag for fordeling av offentlige tilskudd etter søknad i 2021. 
 
Offentlige tilskudd er kr. 340,000. - 
 
Til fordeling pr. medlem: kr. 340,000. - : 11897mdl. = ca. kr. 28,50.- pr. medlem 
 
 
NTF        643 mdl. x kr. 28,50.-  =kr. 18637. -  
 
ATN        122 mdl. x kr. 28,50.-  =kr.   3790. - 
 
ITF Norway   237 mdl. kr. 28,50.-                 =kr.   7066. - 
 
NTN            10895 mdl x kr. 28,50.-  =kr. 310,507. -  
Totalt     =kr. 340,000. - 
 
Vedtak: 
 

Styret godkjenner enstemmig seksjonens budsjett for 2021 og 
fordeling av midler til stilartene i seksjonen. 

 
 
 



  
 

 

 

27/18/19/20/21  Til vedtak, E-stevne våren 2021. 
 
Da de fleste mesterskap dessverre må avlyses pga koronasituasjonen, også ITF NM i 2020, 
ser seksjonen mulighet for å kunne avvikle et E-mesterskap rett etter påske i år. I skrivende 
stund er alle mesterskap i NKF stengt ut februar, noe som gjør at stevnetilbudet er usikkert. 
Med den nye koronasituasjonen de siste dager er nok sannsynligheten for at avlysninger av 
mesterskap kan komme i tiden framover også etter 28. februar. Vi tror derfor det er lurt å 
starte planlegging av et E-stevne i mønster basert på de klasser vi har i NM. Om 
koronasituasjonen endrer seg, og muligheten for fysiske stevner åpner opp, går E-stevnet 
ut. Asker TKD er forespurt som arrangør av E-stevnet, noe som er hensiktsmessig da Markus 
Larsen og PC. Garnæs, som er Sportdata operatører, er medlem i denne klubben og dette 
gjør jobben litt enklere. (da dette ikke er et «fysisk» mesterskap). 
 
Vedtak: 
 

Styret godkjenner enstemmig planlegging av et mulig E-mesterskap etter påske 
dersom fysiske mesterskap ikke kan gjennomføres pga covid-19.  

 
 
 

28/18/19/20/21  Til 
orientering, 

Orienteringens saker  
 
1. Kongepokal fordeling 
 
På grunn av koronautbruddet ble alle konkurranser avlyst og det ble ikke utdelt 
noen kongepokaler i 2020. Når det gjelder 2021 har kampsportforbundet søkt om 7 
kongepokaler til fordeling. Følgende fordeling for 2021 er vedtatt av forbundstyret: 
 
- Karate   2 
- ITF Taekwon-Do  2  
- WT Taekwondo  2 
- Kendo   1  
 
Det vil antagelig komme nye regler fra 2022 
I forbindelse med den nye forvaltningsordningen vil det antagelig komme 
endringer for utdeling av kongepokal fra 2022. Hvis denne ordningen blir vedtatt vil 
dette få konsekvenser for fordelingen;  
 

Hovedregel 
Kongepokalen kan deles ut i Norgesmesterskap for seniorklassen i 
idrettsgrener som er organisert i et særforbund underlagt NIF.  
 
Særforbund med flere grener 
Særforbund som organiserer Norgesmesterskap i flere grener kan søke om 
flere enn to kongepokaler i løpet av et kalenderår, dersom grenene er ulike 
i egenart. For å få godkjent søknad om flere enn to kongepokaler må 
grenene være godkjent for grentilskudd over spillemidlene. I tillegg må 
grenene skille seg fra hverandre på minst tre av følgende fem punkter: 

- Konkurranseform 
- Konkurranseregler 



  
 

 

- Arena/anleggsbruk 
- Utstyr 
- Utøvergrunnlag  

 
Sportssjef følger med på utviklingen i kongepokalsaken i forhold til de 
vedtak/endringer NIF kommer med for 2022. 
 
2. Forbundsting 2021.  
 
Fysisk ting for NKF blir 4. - 6. juni på Gardermoen. Dette tinget skal behandle 
«fremtiden» dvs budsjetter, valg, omorganisering osv. Om covid-19 situasjonen 
ikke tillater et fysisk ting, blir dette gjennomført elektronisk. Administrasjonen i 
NKF jobber med begge løsninger.  
 
 
Vedtak: 
 

Styret tar informasjon om Kongepokal og Forbundsting til etterretning.   
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