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Referat styremøte nr.2 for TKD seksjonen 2021-2022 

Tidspunkt:  Fredag 29. august 2021 - 20.00-21.30 

Sted:  Online i Teams 

Innkalte: 

 
Norges Kampsportforbund 

  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara  

 
Meld forfall 

Medlem  Knut Olav Brecke 
 

 

 

 

 

 

Leder  Øyvind Kveine Haugen 

Nestleder  Maria Erenskjold 

Medlem  Janne Viddal 

Medlem Morgan Nygård 

Varamedlem  John Arne Tandberg 

Varamedlem Gunnhild Pedersen 
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TAS 8/21 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 

behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 8/21 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent med bemerkning om at den ble sendt sent 
denne gangen. Styret finner ikke at noen av styremedlemmene er inhabile i noen av 
sakene.  
 

TAS 9/21 Møteplan 2021 - 2022 

Møtene er satt opp som digitale. Noen møter kan være fysisk, men det oppfordres til å 
velge digitalt i Teams. 

 
WTN nr.2 - 29. august 2021 kl. 20.00-21.30 

WTN nr.3 - 2. oktober 2021 kl. 09.00-18.00 (Ullevål stadion) 

WTN nr.4 - 7. november 2021 kl. 20.00-21.30 

WTN nr.5 – 16. januar 2022 kl. 20.00-21.30 

WTN nr.6 - 20. februar 2022 kl. 20.00-21.30  

WTN nr.7 – 20. mars 2022 kl. 20.00-21.30 

WTN nr.8 - 30. april 2022 kl. 09.00-18.00 (ifm. NC) 

WTN nr.9 – 29. mai 2022 kl. 20.00-21.30 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 

Vedtak 9/21 
Grenkomitéen tar møteplanen til etterretning. 

 

TAS 10/21 Orienteringssaker 

- FS-møter 
- Møtestruktur (Saksfremlegg 1) 
- Dommerkomite 
- Sportskomite 
- Oppdatert regelverk per 1. juli. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 10/21 
Styret tar orienteringen til etterretning. Oppdatert regelverk godkjennes og oppdateres 
på NKFs nettsiden.  
 

TAS 11/21 Konstituere styret og komiteer i WTN seksjonen 

Arbeidsutvalg: 
- Øyvind Kveine Haugen 
- Maria Erenskjold 
- Knut Olav Brecke 
 
Dommerkomite: 
- Erling Svanberg Mytting - leder 
- Asle Fredriksen (fagansvarlig Kamp) 
- Nils Andre Hoffman-Olsen (fagansvarlig Poomsae) 
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- John-Olav Rasmussen-Moe (fagansvarlig /redaktør «Teknikk»/»Hanmadang») 
- Tonje Christel Breivik (pedagogisk ansvarlig) 
- Kjell-Erik Andal (kursansvarlig) 
- Gunnhild Pedersen - medlem 
- Gitte Østhus - medlem 
- Reidun Hatlenes Toft - medlem 
- Kjetil Vang - medlem 
 
Sportskomite (tidligere Arrangementskomite og Teknisk komite) 

- Maria Erenskjold - leder 

- Janne Viddal - medlem 
- Knut Olav Brecke - medlem 
- Ad-hoc medlemmer inviteres ved behov. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 11/21 
AU, Dommerkomiteen, Sportskomiteen godkjennes. 
 

TAS 12/21 Økonomi 
 
- Økonomi status per august (saksfremlegg 2) 
- Budsjett 2021 og 2022 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 12/21 
Seksjonsstyret tar regnskapet per juli til etterretning. Revidert budsjett 2021 og 2022 
oppdateres i NKFs regnskapssystemet. 

 

TAS 13/21 WTE Nordisk møte 
Det kan være behov for et nordisk møte i taekwondo i forbindelse med at WTE 
kongress i Istanbul når det arrangeres Presidents Cup i September. 
- Forslaget om at nordisk mesterskap skulle tilbake som mesterskap i regi av hvert land 
- Nordisk dommerutvikling. Etter hvert vil det komme krav til semi-profesjonelle 
dommer slik at nordiske dommersamlinger kunne være et bra tiltak. 
- WTE har også kommet med tilbud om talentutvikling, f.eks. en nordisk modell hvor 
det blir arrangert felles samlinger for talentene i Norden.   
- Trond Berg er innstilt som styremedlem i WTE og skal delta på kongressen, men 
seksjonen bør kanskje også stille med en representant. 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 13/21 
Morgan innstilles som representant for det nordiske møtet i Istanbul under Presidents 
Cup i september. Han vil først sjekke med de nordiske landene om de kommer til 
Istanbul.  
 

TAS 14/21 Stevneaktivitet 2021-2022 

Forslag til terminliste angående stevner i regi av NKF og WTN (se saksfremlegg 3). 
Oversikt over tilsendte søknader om arrangement 2021. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 14/21 
Stevner i regi av NKF og WTN i 2021- 2022 gjennomføres ihht gjennomarbeidet liste. 
Stevnene opprettes i Sportdata.  
 

TAS 15/21 Nye medaljer 

Seksjonen ønsker å bidra til å holde kostnadene nede for klubbene ved å sikre at man 
ikke brenner inne med for mange, eller plutselig mangler, medaljer i forbindelse med 
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___________________   ___________________   __________________ 

Øyvind Kveine Haugen                                          Maria Erenskjold                                                  Janne Viddal 

 

__________________   ___________________    

Morgan Nygård                                                    John Arne Tandberg                                            

stevnene. Derfor ønsker seksjonen å «handle stort inn», slik at arrangørklubbene 
deretter kan kjøpe det antall medaljer de trenger av seksjonen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 15/21 
Styret jobber nå med å ferdigstille et forslag til design som skal igjennom en 
godkjenningsprosess i forbundet. Seksjonsstyret tar sikte på å kunne introdusere de 
nye medaljene i løpet av 2022. Saken vil bli videreført på neste styremøte i oktober. 
 
 

TAS 16/21 “Tilbake til idretten” 

NKF oppfordrer alle klubber til å ha åpen dojo og nybegynner-treninger under 
kampanjeuken i september, samt arrangere en klubbdag. 

Det oppfordres alle klubber til å lage en kort video i løpet av de siste ukene i august, 
hvor de forklarer hvorfor alle skal begynne å trene nettopp kampsport, og informerer 
om sitt Åpen dag-arrangement. De kan deretter laste opp denne på sosiale medier, og 
tagge Kampsportforbundet: #tilbaketilidretten 

Seksjonen har også muligheter til å avhende 38 hjelmer med visir til en 
fotokonkurranse til OL. Den kommende kampanjen til NIF gir oss en gyllen mulighet til 
å hjelpe klubbene våre i gang nå etter sommerferien, og etter et langt avbrekk fra 
fysiske stevner. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 16/21 
Seksjonsstyret har innvilget kr. 5.000.- Combat Store til premier i denne flotte 
kampanjen. Askim TKD, som stilte i Hanmadang ved både SC1 og SC2, skal få 20 
hjelmer som premie (10 røde, 10 blå). Resten (18 stk) går til admin for videre 
premiering. 
 

TAS 17/21 Eventuelt 

Internasjonalt arbeid og samhold i Norge.  

 
Vedtak 17/21 
Styremedlemmene sender inn et forslag til denne saken, som skal behandles på neste 
styremøte i oktober 

  
Neste styremøte: 2. oktober i NKFs lokaler på Ullevål Stadion 
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