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Referat fra styremøte nr.3 for TAS 2021-2022  

Tidspunkt:  Fredag 01. oktober 2021 kl. 18.00-20.00  
                  Lørdag 02. oktober 2021 kl. 10.00-12.00 Sted:  

 Teams møte  
Innkalte:  

Leder   Øyvind Kveine Haugen  
Nestleder   Maria Erenskjold  
Medlem   Janne Viddal  
Varamedlem  Gunnhild Pedersen  

  
Fra administrasjonen  

Sportsjef (referent)  Dag Jacobsen  
Arrangementskonsulent (referent)   Robert Hamara   

  
Meld forfall  

Medlem  Morgan Nygård  
Medlem   Knut Olav Brecke  
Varamedlem   John Arne Tandberg  

  

  

  

  

  
 

    
TAS 18/21  Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige 

møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige  
  
Vedtak 18/21  
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent med bemerkning at den ble sendt 
sent denne gangen. Styret finner ikke at noen av styremedlemmene er 
inhabile i noen av sakene.   
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TAS 19/21  Orienteringssaker  
Sportskomiteen:  
- Status siden siste møte (28.09)  
- MN Grong – invitasjon?, lage nyhetssak - Knut Olav  
- Arctic Games – ny dato? Invitasjon og nyhetssak - Morgan  
- Unity Fight Day i Drammen - info generelt og medaljer sponsert – 
Maria  - Knut Olav: Gjerdrum TKD henvendelse i januar (mail fra 
Gen.Sek.) – se på landslags opplegg når Corona tillater (Knut Olav og 
Dag har snakket sammen – status?)   
- Knut Olav – status elektroniske vester til Tong Ir - Ble det salg?  
  
Dommerkomiteen:  
- Holdt workshop helgen 18.-19. september – kort orientering 
(Øyvind eller Maria informerer)  
  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  
  
Vedtak 19/21  
Dato for Arctic Games endres.   
Grong Taekwondo klubb skal arrangere Midt Norsk, mens Tong-Ir skal 
arrangere NM i Trondheim 4. desember.   
Det jobbes med ØC 7. november – muligens «bare» klubbmesterskap/ 
lavterskel grunnet kort tid.   
Styret tar orienteringen fra sportskomiteen og dommerkomiteen til 
etterretning.  
  

TAS 20/21  Trener kurs   
  
NKF har siden 2019 hatt som krav at alle medlemsklubber innen 
utgangen av 2019 (så 2020, så 2021….) skal ha min. 1 instruktør som 
innehar Trener 1 kurs.   
Per i dag mangler seksjonen rundt 50% (?) av WT klubbene å oppfylle 
dette kravet.   
  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  
  
Vedtak 20/21  
For å stimulere flere WT klubber til å utdanne trenere vil Seksjonen støtte 
alle som fullfører trenerkurs Trener 1 del 1 og del 2 fra 1. oktober 2021 til 
1. juli 2022 med halvparten av kursavgiften (NOK 2000/pr pers).   
  

TAS 21/21  Økonomi  
  
- Økonomi status per august (saksfremlegg 2)  
- Budsjett 2021 og 2022  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  

 
   

Vedtak 21/21  
Seksjonen tar regnskapet per første kvartal til etterretning. Oppdaterte 
budsjettene for 2021 og 2022 er sendt til FS og avventer godkjenning.  
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TAS 22/21  Toppidrettskomitéen.  
   
Kandidater til Kampsportforbundets toppidrettskomité fremmes med frist 
5. oktober.  
Les mer om komitéens funksjon og frem deres kandidat(er) her: 
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-
forbundetstoppidrettskomite/   
  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  
  
Vedtak 22/21  
Taekwondo WT seksjonen å fremme Michael Oguz som kandidat til 
Kampsportforbundets toppidrettskomité.  
  

TAS 23/21  Årets TKD person, dommer, utøver, coach   
  
Under pandemien har det kun vært avholdt onlinekonkurranser og noen få 
internasjonale konkurranser, men seksjonsstyret foreslår følgende 
personer som årets TKD person:  
  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  
  
Vedtak 23/21  

• Årets Coach:  
• Årets Utøver:  
• Årets Dommer:  
• Årets TKD person:  

  

TAS 24/21  Profilering:   
  
Seksjonen ønsker å ha en egen portal som kun skal presentere WT 
relaterte saker: wt-taekwondo.kampsport.no:  
  
Herunder vurdere:  
 -Flytte NM 2022 eller 2023 til "Toppidrettsveka"  
(https://www.toppidrettsveka.no/) eller "NM Vekå"  
(https://www.nm-veka.no/) og gjøre dette til noe som er fast. Begge disse 
har dekning i NRK, og det er interessant for oss.   
  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  
  
Vedtak 24/21  
Seksjonsstyret ønsker å flytte NM 2023 til NM uka. Administrasjonen tar 
kontakt med NIF/NRK. Når det gjelder tidspunkt for NM 2022 vil   man 
komme tilbake med forslag.    
Seksjonsstyret ønsker at WT får en egen nettside for WT Taekwondo 
nyheter og annen relevant informasjon. AU tar et møte med 
administrasjonen om saken.  
  

  
TAS 25/21  

Medaljer  
Styret godkjente to designs tidligere, men ene designet (til RC/NC 
medaljene) ble underkjent grunnet profileringsreglene. Nye design utført i 
samarbeid med NKF forelegges Styret for ny godkjenning.   
  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  

https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
https://kampsport.no/forbund/vi-onsker-kandidater-til-forbundets-toppidrettskomite/
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Vedtak 25/21   
Når det gjelder medaljer for RC/NC går Seksjonsstyret inn for forslag nr.  
2, mens når det gjelder medaljer for barn og deltaker medaljer ønsker 
Seksjonsstyret at man beholder «gaupe» logoen. Seksjonsstyret 
venter på endelig forslag fra Informasjons- og arrangementskonsulent   
Kim Gibson    
  

  
TAS 26/21  

  
Eventuelt  
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.  
  
Vedtak 26/21  

• Nordisk møte (online)   
Maria Erenskjold deltar på nordisk møte 16. oktober 2021.    

   
• Dommerkurs    

Seksjonsstyret vedtok at seksjonsmedlemmer kan få kursavgiften 
til dommerkurs i perioden 1. oktober 2021 til 1. juni 2022 dekt 
100%    

   
• Felles WT samling    

Seksjonsstyret ønsker å arrangere en felles WT Taekwondo 
samling. AU utarbeider et forslag sammen med administrasjonen 
og sender ut en spørreundersøkelse for få en tilbakemelding om 
interesse, tidspunkt og innhold, etc.    

   
• Oversikt over Dan graderte    

Seksjonsstyret ønsker en liste over alle som har 6. Dan eller 
høyere. Administrasjonen sjekker om det er mulig å hente ut en 
liste fra Kukkiwon over alle som har over 4. Dan?   

  
• Gjennomgang av Seksjonsmal    

AU har fylt ut Seksjonsplan som tas til etterretning.  
    
  Neste møte i Teams: søndag 7. november 2021 kl. 20.00-21.30  

  

       

Øyvind Kveine Haugen                                          Maria Erenskjold                                                  Janne Viddal  

       

 Gunnhild Pedersen  

___________________     ___________________   __________________   

  

__________________   


