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Velkommen 
 

Forbundstinget er det 29.de i rekken  

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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Vedlegg: Info/forslag fra referansegruppen 
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Taekwondo WT seksjonen ble tatt under administrasjon iht. forbundsstyre vedtak 7 den 3. 
februar 2021. Det er dermed formelt sett forbundsstyret som framlegger saker og 
innstillinger til behandling i dette dokumentet. 

 
 
 
 
 
 

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/02/Epost-mote-210203_1040608218-korrigert.pdf
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Taekwondo seksjonsmøte 
 

 

SAK 1  Konstituering  
   

1.1 Godkjenne fremmøtte representanter  
 

Liste med fremmøtte representanter fremlegges for behandling. 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  
  
1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 
representanter - dirigent, referent og tellekorps  
  
Dirigent:  
Bjørn Gran foreslås som dirigent.  
  
Referent:  
Kim Gibson foreslås som referent.   
  
Tellekorps:  
Digital opptelling, tellekorps velges kun ved behov/tekniske problemer. 
  
Styrets innstilling:  
Forslag til dirigent, referent og tellekorps godkjennes.  
 
1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
Protokollundertegnere: 
Janne Viddal (NTNUI Taekwondo) og Werner Lindgård (Keum Gang Taekwondo) 
velges som protokollundertegnere. 
 
Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 
 
1.4 Godkjenne innkallingen: 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 19. mars 2021. 
 
Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 
 



Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

4 

 
1.5 Godkjenne saklisten:  
 

1. Konstituering  

2. Behandle seksjonens regnskap 2020 

3. Behandle forslag og saker  

4. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett  

5. Innstille/velge;  

5.1 Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
5.2 Valgkomité; Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 
 
1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  
Dirigent(er) og protokoll: 
 Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er).  
 Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 
 Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som har 

hatt ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 
 Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

Talerett og taletid: 
 Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   
 Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 

tre minutter første gang, to minutter andre og tredje gang. 
 Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
 Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

Behandling av forslag: 
 Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt skjema. 
 Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
 Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  
 Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

Stemmegivningen: 
 Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, 

avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

 
Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   
 

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/03/Forslagsskjema-for-vedtak-seksjon.pdf
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SAK 2 Behandle seksjonens 
regnskap for 2020  

 
Seksjonens regnskap framgår på side 6-7. 
 
Styrets innstilling:  
Seksjonens regnskap for 2020 tas til etterretning. 
 

SAK 3 Behandle forslag og saker  
 

2.1 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
Det har ikke kommet noen forslag/saker til behandling. 

 

SAK 4 Behandle langtidsplan og 
langtidsbudsjett 
 
Forslag til ny langtidsplan og langtidsbudsjett fremlegges på forbundstinget av 
forbundsstyret for forbundet samlet. Seksjonens langtidsbudsjett framgår på s. 8. 
 
Styrets innstilling:  
Langtidsplan og langtidsbudsjett tas til etterretning. 
 

SAK 5   Innstille/velge 

Innstillingene framgår på side 9. 
5.1 Seksjonsstyre  

Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
 

5.2 Representant til forbundsstyret 
Innstilling av representant til forbundsstyret som godkjennes av tinget 

5.3 Valgkomité 
      Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Valgkomiteens forslag til nytt seksjonsstyre samt representant til forbundsstyret godkjennes. Styrets 
forslag til ny valgkomité godkjennes. 
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2. Avd.regnskap 2020 
 
 
Regnskap taekwondo WT     
        
  Noter 2020 2019 
        
        
INNTEKTER       
        
Tilskudd 30 -323 404 -326 178 
        
Andre inntekter 31 -1 102 525 -1 479 499 
        
SUM DRIFTSINNTEKTER   -1 425 929 -1 805 677 
        
KOSTNADER       
        
Lønnskostnader 32 48 686 113 414 
        
Andre kostnader 33 502 456 639 992 
        
Reisekostnader 34 50 598 474 089 
        
Kontingenter/gaver 35 18 481 94 001 
        
Tilskudd 36 306 543 55 161 
        
Forsikring m.m.   0 20 623 
        
SUM DRIFTSKOSTNADER   926 764 1 397 279 
        
        
FINANSPOSTER (valuta)   457 0 
        
        
RESULTAT   -498 708 -408 398 

    
    

Disponeringer:    
Inngående balanse fra 2019  -444 957  
Resultat 2020  -498 708  
Ny egenkapital   -943 665  
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Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 
 
Noter til regnskapet for taekwondo WT for 2020     

        
NOTE Tekst 2020 2019 

        
30 Rammetilskudd NIF -323 404 -326 178 
    -323 404 -326 178 
        

31 Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift) 
-1 032 

944 
-1 086 

619 
  Påmeldingsinntekter 0 -269 492 
  Kursinntekter 0 -11 950 
  Momskompensasjon -60 886 -77 332 
  Diverse inntekter: Sertifikater, lisenser -8 695 -34 106 

    
-1 102 

525 
-1 479 

499 
        

32 Lønn og honorarer (stevneleder, dommerkurs, dommerleder) 42 650 98 675 
  Arbeidsgiveravgift 6 036 14 739 
    48 686 113 414 
        

33 Lokalleie (halleie og lagerleie utstyr) 28 588 65 200 

  
Data/kontormaskiner og andre IT-kostnader (taekwondo app og NM 
utstyr) 11 802 28 589 

  Kjøp vester, utstyr, medisinsk utstyr 407 162 351 916 
  Frakt (ifm. NM og kurs) 8 750 37 531 
  Utstyrsgodtgjørelse dommere 26 833 1 820 
  Andre fremmedtjenester, arrangørkostnader stevner 15 164 115 910 
  Rekvisita, porto, tlf.møter 4 158 39 025 
    502 456 639 992 
        

34 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter 34 261 348 382 
  Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet) 16 337 125 707 
    50 598 474 089 
        

35 Premier/gaver (medaljer, utmerkelser, gavekort m.m.) 11 081 67 072 
  Påmeldingsutgifter og Sportdata 7 401 26 929 
   18 481 94 001 
        

36 Tilskudd klubber 306 543 55 161 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

8 

4. Langtidsplan/-budsjett 
 

Sak 4.1 Langtidsplan 

Forbundsstyret fremlegger forslag til ny strategiplan. Planen bygger direkte på 
Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. 
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/    

Virksomhetsidé, visjon og verdier videreføres uendret fra forrige langtidsplan. 

Se saksdokumentene til forbundstinget! 

 

Sak 4.2 Langtidsbudsjett 

Seksjonens rammebudsjett inngår i forbundets totale rammebudsjett som følger av 
saksdokumentene til forbundstinget.  

 

  Rammebudsjett 
  2021 2022 

Inntekter     
Tilskudd        (356 189)        (356 189) 
Andre inntekter     (1 145 000)     (1 403 000) 
Sum Driftsinntekter     -1 501 189      -1 759 189  

Kostnader     
Andre Kostnader          440 000            330 000  
Reisekostnader          870 000            250 000  
Forsikring m.m.          135 000        1 340 300  
Sum Driftskostnader      1 445 000        1 920 300  
Resultat      -56 189      161 111  

Seksjonens egenkapital er kr. 943.665,- 
 
Budsjetter på prosjektnivå til orientering 
 
Prosjektbudsjett 2021: 
https://drive.google.com/file/d/1Svnh2djfL4Ny1lkWKSsLb3a1k9K-NKSZ/view?usp=sharing  
 
Prosjektbudsjett 2022: 
https://drive.google.com/file/d/1s5l_J0Bcw2BGpKTGrGFrqtwBoloO_jdn/view?usp=sharing  
 
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
https://drive.google.com/file/d/1Svnh2djfL4Ny1lkWKSsLb3a1k9K-NKSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5l_J0Bcw2BGpKTGrGFrqtwBoloO_jdn/view?usp=sharing
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5. Valg 
 

5.1 Seksjonsstyre  
Valgkomiteens innstilling; 
Seksjonsleder  Morgan Nygård  Steigen taekwondo klubb  
Nestleder  Øyvind Kveine Haugen OSI taekwondo   
Styremedlem  Knut Olav Brecke  Tøyen taekwondo klubb 
Styremedlem  Janne Viddal   NTNUI taekwondo 
Styremedlem  Maria Erenskjold  Oslo taekwondo klubb 
1. varamedlem John Arne Tandberg  Hamar taekwondo klubb 
2. varamedlem Gunnhild Pedersen  Centrum taekwondo 
 
Som styremedlem får man tillit til å jobbe for helheten og representerer kun seg selv, ikke 
sin klubb, (stilarts)gruppering(er) eller andre. Seksjonsstyret skal være garantisten for at de 
internasjonale forpliktelsene til WTF etterleves. 
 
Valgkomitéens begrunnelse 
Ved valg av kandidater har komitéen søkt å foreslå personer som representerer ulike deler 
av WT-seksjonens medlemsmasse, og som har kapasitet og engasjement for arbeidet. Ut fra 
de nominasjoner som komiteen har blitt tilsendt og gjennom møter komiteen har hatt, 
mener komiteen å ha funnet kandidater som vil løfte og bære videre de verdier som 
seksjonen skal representere. Valgkomitéen er av den oppfatning at denne innstillingens 
kandidater, vil bidra til å befeste WT-seksjonens posisjon som en viktig bidragsyter under 
NKF og NIF, med faglig integritet, engasjement og holdning. 
 
5.2 Representant til forbundsstyret 
Valgkomiteens innstilling;   Erling Svanberg Mytting Oslo taekwondo klubb 
Dersom Erling Svanberg Mytting ikke velges blant de fritt valgte forbundsstyremedlemmene 
foreslås han som seksjonens førstevalg. Om han velges foreslås seksjonsleder som kvotert 
styremedlem i forbundsstyret. 
 
5.3 Valgkomité 
Referansegruppens innstilling 
Leder  John Olav Rasmussen-Moe (KIAP TKD) Nord  
Medlem Terje Førsund (ØRBS)    Øst  
Medlem Ann Kristin Liberg (Grong TKD)  Midt  
Varamedlem Yvonne Håland (Bergen Nord)  Vest  
 

Oversikt over tillitsvalgte, ansatte og æresmedlemmer/hederstegn innehavere finnes 
bakerst i saksdokumentet for forbundstinget. 
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Vedlegg  
 
Informasjon fra referansegruppe 
 
Taekwondo WT seksjonen ble tatt under administrasjon iht. forbundsstyre vedtak 7 .  
Generalsekretær har opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra 
taekwondo miljøet for å ha bedre kontakt og samhandling mens seksjonen er under 
administrasjon. Her følger nærmere informasjon fra referansegruppen selv; 
 
1 Referansegruppe 
1.1 Referansegruppe som har samarbeidet med ADM/FS frem til forbundsting 2021 var: 
Leder:    Knut Olav Brecke, Tøyen Taekwondo Klubb 
Nestleder:   Morgan Nygård, Steigen TKD 
Medlem:   Janne Viddal, NTNUI 
Medlem:   Erling Svanberg Mytting, Oslo Taekwondo Klubb 
Medlem:   Maria Erenskjold, Oslo Taekwondo Klubb 
 
2 Komiteene 
2.1 Seksjonens komiteer i perioden: 
Arrangementskomiteen: Ikke aktiv 
 
Dommerkomiteen:  
Leder:    Erling Svanberg Mytting, Oslo 
Medlem:   Nils Andre Hoffmann Olsen, Hamar 
Medlem:   Kjetil Vang, Steinkjer TKD 
Medlem:   Kjell-Erik Andal, Enebakk 
Medlem:   John Olav Rasmussen-Moe, Kiap TKD 
 
3 Møter 
Det er avholdt 8 møter i referansegruppen i perioden 
 
4 Referansegruppens leder 
Etter at Taekwondoseksjonen ble satt under administrering av FS i januar 2021, så hadde 
referansegruppen første møte med adm 18. februar 2021. 
Referansegruppen ble da satt sammen av erfarne bidragsytere, flere med lang sportslig og 
politisk fartstid, og med fokus på idretten vår. Alle med felles interesse for å fremme og 
utvikle idretten vår – Taekwondo WT. 
Tiden fra midten av februar til starten av mai har vært hektisk i vårt arbeide, på tross av at 
samfunnet for øvrig har vært preget av svært strenge inngrep i hverdagen vår. Idretten vår 
har måttet ta sin del av den nasjonale dugnaden med å hindre nasjonal smittespredning. 
Referansegruppens hovedmål var at seksjonen ikke skulle stille helt på bar bakke når det er 
aktuelt å gjenåpne bl.a. stevneaktivitet igjen. Vi bidro også med at vi kunne videreføre e-
stevne delen av poomsae, som ble innført av seksjonen i fjor. Denne digitale 
konkurranseformen har blitt en populær aktivitet når vi ikke kan møte hverandre fysisk, og 
innebærer både lavterskel og minimal reisevirksomhet. 

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/02/Epost-mote-210203_1040608218-korrigert.pdf
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Utover dette har referansegruppen blant annet gjort følgende: 
Utarbeidet terminlister for 2021 og 2022, som omfatter både fysiske konkurranser, e-stevner 
og kurs. 
Jobbet opp mot potensielle arrangørklubber som vil ta på seg fysiske stevner når 
myndighetene gjenåpner stevneaktiviteter igjen. 
Sett på regelverk og muligheter for nye arenaer – Hanmadang og tag-team. 
Utarbeidet en presentasjon og en plan for hvordan konkurranserettet aktivitet i regi av 
seksjonen kan gjennomføres med utgangspunkt i forbundets generelle arrangementsmodell 
Utarbeidet eksempelbudsjetter for stevner 
Revidert budsjettet for 2021, og utarbeidet budsjett for 2022 for blant annet å ta høyde for: 
Økte tilskudd til stevner 
Gjort plass til e-stevner 
Satt av midler til videreutvikling av software som går utover hva som dekkes av NKF 
Opprettelse av e-læring for coacher og nye dommere 
Videreutdanning av dommere 
Behov for både noe nyinvesteringer og slitasje av stevneutstyr i alle regioner. 
Forslag til seksjonsmøte og forbundstinget for å heve statusen på norske A-stevner og andre 
forslag som skal fremmes på seksjonsmøtet i juni. 
Deltatt på møter og diverse avklaringer med administrasjonen vedr. den daglige driften av 
seksjonen. 
Avholdt ett norgescup e-stevne i poomsae og invitert til ett nytt norgescup e-stevne i slutten 
av mai. Samt lagt til rette for sommercupen 2021 som et e-stevne i poomsae. 
Iverksatt utstyrskontroll av det nasjonale stevneutstyret til seksjonen som er lagret på 
forbundets lager på Sofiemyr. 
Iverksatt konvertering i region midt-norge fra GEN1 til GEN2 utstyr, samt investeringer som 
vil forenkle logistikken til arrangørklubbene i regionen. 
Med seksjonsmøtet tillit og støtte ved årets valg vil vi bidra aktivt med å fremme seksjonens 
konkurranseaktivitet, og påvirke videre arrangørpakken/arrangementsplanen som tar for seg 
hvordan stevneavvikling kan gjennomføres og styrkes. Vi ønsker en attraktiv 
konkurransearena for så mange som mulig. Vi vil bidra med å bygge en strategisk plattform 
som vil fremme og utvikle idretten – Taekwondo WT frem mot neste seksjonsmøte i 2022, 
og vi vil se på muligheter for å profilere Taekwondo WT i større grad enn i dag. Dette skal alt 
i alt kunne gi payback til klubbene ved økt medlemsrekruttering, talentutvikling forankret i 
hele veien fra klubb, seksjon og toppidrett, samt en breddeidrett som får muligheter til å 
blomstre. 
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle seksjonens frivillige som til daglig er våre ambassadører 
med å fremme den flotte idretten vår, og de frivillige som bidrar utover det man kan 
forvente på alle våre aktiviteter enten det er e-stevner eller annen aktivitet. I følge 
Frivillighet Norge er medlemmenes pågangsmot, iver og vilje gullet i organisasjonen vår. 
 
På vegne av referansegruppen 
Knut Olav Brecke /s 
Leder 
Årnes 03. mai 2021 
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Orienteringssak – Seksjonsmøte 2021 – WT-taekwondo 
 
Fra: Referansegruppen i WT-taekwondo 
 
Tittel: Profilering av WT-taekwondo i Norge  
 
 
Bakgrunn 
 
WT-taekwondo har et dårlig «fotavtrykk» på nett i Norge. De fleste medlemsklubber og assosierte 
stilartsorganisasjoner er flinke til å profilere seg selv gjennom egne websider og på sosiale medier, 
men utover informasjonen som per i dag finnes på kampsport.no, finnes ingen sentral plattform hvor 
WT-taekwondo profileres.  
 
På bakgrunn av dette bør man vurdere å etablere felles plattformer hvor vår taekwondo presenteres, 
og hvor alle klubber og stilartsorganisasjoner kan fremheves uten å undergrave medlemsklubbenes 
egenarter. 
 
Målet er å bli mer synlige som et fellesskap og bidra til rekruttering i hele landet! 
 
 
Foreslått tiltak fra referansegruppen til seksjonsstyret: 
 
Referansegruppen oppfordrer seksjonsstyret til å utarbeide en plan og strategi for hvordan WT-
taekwondo kan profileres på en helhetlig måte, da både på nett og gjennom fysiske 
arrangementer/stevner. Planen bør ta for seg konkrete forslag til innhold/kampanjer, samt en 
overordnet strategi for hvordan informasjonen over tid skal holdes oppdatert og relevant. Planen må 
ses i sammenheng med Norges Kampsportforbunds overordnede utviklingsplan for kommunikasjon 
og harmonere med denne.  

 

Planen bør inneholde et budsjett for implementering, samt antatt årlig vedlikeholdsbudsjett. 
Referansegruppen ber seksjonsstyret om å legge frem planen, inklusive strategi og budsjetter, på 
seksjonsmøtet i 2022. 
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Orienteringssak – Seksjonsmøte 2021 – WT-taekwondo 
 
Oversendelsesforslag til nye seksjonsstyret 
 
Fra: Referansegruppen i WT-taekwondo 
 
Styrke regional- og nasjonal konkurranseaktivitet og utvikle Norgescup i 
Kyorugi og Poomsae 
 
Regionslag og talentutvikling 
 

1) Forbunds- og seksjonsstyret bes om å gå inn i en dialog for å finne en modell som gjør det 
mulig å opprette regionslag i Kyorugi og Poomsae primært i aldersklassene Kadett og Junior, 
med mulighet for å inkludere relevante seniorklasser. 
 

2) Seksjonsstyret bes om å se hen til hvordan andre, herunder grenkomiteen til WKF, har løst 
den regionale satsingen og vurdere hva som kan videreføres i WT Taekwondo. 

 
3) Konkret ber referansegruppen seksjonsstyret om blant annet å vurdere følgende: 

a. Utarbeide en politisk langtidsplan der visjonen for regional utvikling knesettes 
sammen med aksjonspunkter, milepæler, definert måloppnåelse og et rammeverk 
for evaluering av satsingen.   

b. Dele landet inn i regioner og opprette regionslag. 
c. Rekruttere trenere til regionslagene i samarbeid med toppidretten og 

landslagsledelsen. 
d. Legge til rette for at den sportslige ledelsen av landslagene og regionslagene 

utarbeider en sportsfaglig langtidsplan for utøvere. 
e. Legge til rette for at sportslig ledelse utarbeider en sportsfaglig langtidsplan for 

coacher og trenere slik at filosofien og metodikken som ligger til grunn for 
landslagene kan gjøres tilgjengelig for- / overføres til regionslagene og klubbene.  

f. Legge til rette for regelmessig informasjons- og kompetanseutveksling mellom 
coacher og trenere på klubb-, regions- og landslagsnivå. 

g. Legge til rette for at det kan hentes inn ekstern kompetanse.  
h. Legge til rette for at regionslag kan møtes til konkurranse iht. sportsfaglig plan og 

ønsket måloppnåelse, og om nødvendig utvide dagens konkurranseformat for å 
hensynta eventuelle behov som måtte oppstå for å oppnå ønsket måloppnåelse. 

i. Utarbeide en langtidsplan for utvikling av dommere på regionalt og nasjonalt nivå 
sett i lys av satsingen på regionslag. 

j. Innarbeide regionsatsingen i seksjonens langtidsbudsjett slik at det settes av midler 
til honorarer, reisekostnader, leiekostnader mv. 
 

4) Diskutere med deltagerlandene i Nordisk Mesterskap om gjeninnføring av Nordisk 
Mesterskap som et mesterskap for landslag der utøvere er kvalifisert til deltagelse enten ved 
å ha en fast plass på landslaget eller ved f.eks. få en topp 3 plassering i enten den nasjonale 
eller regionale cupen vil bidra til å styrke konkurransemiljøet, ikke bare i et norsk perspektiv, 
men også i de øvrige landene som inviteres til Nordisk Mesterskap.  
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Begrunnelse 
 
I de senere årene har WT Taekwondo i Norge opplevd et markant fall av deltagere på regionale- og 
nasjonale stevner, samtidig som man registrer at norske klubber til tider er godt representert på 
internasjonale A-/G-stevner.  
 
Et av NKFs nasjonale formål er å fremme sine tilknyttede idretter, og i WT-sammenheng har NKF en 
internasjonal forpliktelse til blant annet å legge til rette for nasjonal konkurranserettet aktivitet på et 
høyt nivå. Av den grunn må forbunds- og seksjonsstyret utarbeide en plan for hvordan NKF kan bidra 
til at nivået på norske regionale- og nasjonale konkurranser over tid heves. 
 
Utviklingen i internasjonal konkurranse det siste tiåret har presset frem en profesjonalisering av 
toppidretten. Dette innebærer at kun de som er villige til å satse på idretten sin på mer eller mindre 
fulltid, vil ha mulighet til å lykkes på de aller øverste kontinentale og internasjonale nivået. Dette 
gjelder for både Kyorugi og Poomsae.  
 
For Norge sin del har dette også ført til en profesjonalisering av landslagene i kamp og poomsae, og 
til dels også en semi-profesjonalisering av klubb- og «forenings-/paraply»-lag. Man kan anta at en av 
konsekvensene er at dette over tid har ført til at regionale- og nasjonale stevner i stadig større grad 
mister sin relevans som en regional- og nasjonal konkurranseplattform.  
 
Denne utviklingen er ikke ønsket verken om man tar utgangspunkt i NKFs formålsparagraf, eller ut fra 
et standpunkt om at et sterkt og aktivt regionalt- og nasjonalt konkurransemiljø er bra for WT 
Taekwondo som en helhet. 
 
Det finnes ingen «quick fix» for denne situasjonen. Kun målrettet og langsiktig arbeid kan bringe 
konkurranseaktiviteten tilbake til «gamle høyder» og videre opp! 
 
De valgte organer bes om å utarbeide en plan som skal bidra til talentutvikling regionalt med sikte på 
å utvikle sterke regionslag som vil gjøre seg gjeldende nasjonalt og som skal bidra til å løfte det 
nasjonale nivået på konkurransene i begge disipliner.  
 
Ved å bygge «nedenfra og opp» på en strukturert og langsiktig måte skal seksjonen legge til rette for 
sterkt og robust konkurransemiljø både regionalt og nasjonalt som skal fremdyrke utøvere som kan 
lykkes internasjonalt både som juniorer og ikke minst; som seniorer. 
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