
  
 

1 
 

 

 

Saksliste styremøte nr.5 for TAS seksjonen 2021-2022 

Tidspunkt:  Søndag 7. november 2021 kl. 20.00-21.30 
                   

Sted:  Teams møte 

Innkalte: 

 
Norges Kampsportforbund 

Administrasjonen, kommunikasjon Anne Hofmo Bjølgerud 

 
Fra administrasjonen: 

Sportssjef (referent) Dag Jacobsen  

 
Meld forfall 

Medlem Morgan Nygård 

Medlem Knut Olav Brecke 

Varamedlem  John Arne Tandberg 
 

Leder  Øyvind Kveine Haugen 

Nestleder  Maria Erenskjold 

Medlem  Janne Viddal 

Varamedlem Gunnhild Pedersen 

Observatør Erling Svanberg Mytting 
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TAS 27/21   Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige 

møte, samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmig 
 
Vedtaksforslag 27/21 
Innkalling og saksliste/tidsplan er godkjent med bemerkning om at den 
ble sendt sent igjen. Styret finner ikke at noen av styremedlemmene er 
inhabile i noen av sakene.  

TAS 28/21   Orienteringssaker 

FS – status  
Reorganiseringsprosessen skrinlegges 
 
Sportskomiteen: 
- MN Grong – oppsummering: Ble gjennomført tross få påmeldte. Bare 3 
dommere. Utstyret funket bra. 
- Arctic Games – flyttes antagelig til 2022 
- Sportdata opplæring: Maria Erenskjold deltok 4 dager på SportData 
opplæring ifm karate-NM i Skedsmohallen. Ingvild Petersson (nytt 
medlem i SK) ble med første dagen.  
Ifm nasjonal dommersamling 6.-7. november, holdt SK «working lunch» 
der Robert Paehler meldte seg med ønske om å bli med som stevneleder 
samt lære seg SportData. Både Robert Paehle og Ingvild Petersson 
inviteres med til NM i Trondheim til Sportdata-opplæring. 
 
Seksjonslederen deltok denne helgen på ITF-NM. SportData til poomsae 
ser positivt ut og kan brukes med noen justeringer. Seksjonslederen og 
ansvarlig for dommerkomitéen i mønster tar et møte førstkommende uke 
for å se hvilke tilpasninger som må gjøres. 
. 
 
Dommerkomiteen: 
- E-kurs status: Coach-kurs og C-dommerkurs utkast er nesten ferdig. 
Neste møte med Akilles er mandag 15.11. Coach-kurset blir ikke klart før 
NM.  
Nasjonal dommersamling ble holdt i helgen. Helgen var planlagt for både 
kamp og poomsae, men poomsae måtte dessverre avlyse. 
Det var 5 påmeldte i poomsae og 13 påmeldte i kamp. Neste nasjonale 
samling er 12. og 13. mars. Neste dommerkurs er 5. og 6. februar. 
Kamp-samlingen gikk meget bra. 
DK poomsae arbeider med nytt kursmateriell.  
 
Seksjonsstyret 
- Seksjonsstyret ønsker å flytte NM 2023 til NM uka. Administrasjonen tar 
kontakt med NIF/NRK.  
Administrasjonen henter den avtalen som brukes i dag for å sette seg inn 
i betingelsene. Styret kan ta opp saken ved neste måte. Styret må også 
vurdere tidspunkt for NM 2022 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 28/21 
Styret tar orienteringen til etterretning 
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TAS 30/21  Øivind Økonomi 
 
- Økonomi status per oktober (saksfremlegg 1) – ikke fått tilsendt oktober 
enda, kun september 
Innkjøp:  

• Styret har fått tilbud fra HAA Kampsport for supplerende PSS 
utstyr 

• Alle PCer må erstattes – SK foreslår innkjøp av  
14 Nye PC-er, både kamp og poomsae slik at man ikke får 

tekniske problemer under NM.  

• IOC-medlemskapet gjør at WT må inneha PSS-utstyr. Om midler 
fra forbundet fordeles likt mellom alle 5 seksjoner fra 2022, bør 
man se på om de idrettene som har internasjonale krav skal få 
ekstra tilskudd for å kunne ivareta sine internasjonale forpliktelser 
som kjøp og vedlikehold av PSS-utstyr, PCer, videoutstyr mv. 
 

Vedtak 30/21 
 

• Seksjonsstyret tar regnskapet per september til etterretning. 

• Tilbudet fra HA-Kampsport godkjennes, Styret vil i samarbeid 
med administrasjonen iverksetter bestillingen. 

• Forslag om innkjøp av PC-er godkjennes. Maria Erenskjold 
iverksetter innkjøp i samråd med administrasjonen.  

• Seksjonsstyret i samråd med FS-medlemmene utarbeider en 
oversikt over ekstrakostnadene seksjonen belastes pga. GAISF-
statusen til WT-taekwondo.  

• WT skal utarbeide  en oversikt over alle kostnader man har i 
forbindelse med PSS-systemet de siste årene som man kan 
bruke som grunnlag når man skal ha møte med FS.  

 

TAS 31/21  Maria 
Erling 

Taekwondo NM 

 

Trondheim 2021 
 
Janne Viddal og Knut Olav drar til Trondheim 8.11 og avtaler videre 
fremdrift med arrangørklubbene. Rapport kommer etter møtet.  

 

NM 2022 
Seksjonsstyret ønsker å skyve NM 2022 til «NM Veka 2023» for bedre 
profilering (NRK dekning). Hva gjør vi med selve 2022 – ingen 
mesterskap mot slutten av året? Hvordan formidle til medlemmene? 

 
Vedtak 31/21 
Seksjonen tar orienteringen til etterretning (se også TAS 28/21) 

 

TAS 32/21  Erling Årets TKD dommer   

 
Seksjonen ber dommerkomiteen komme med innspill 
 

Vedtak 32/21 
Grunnet Covid-situasjonen og lavt aktivitetsnivå, vil man diskutere med 
dommerkomiteen å foreslå overfor seksjonsstyret at man heller gir en 
påskjønnelse til de poomsae-dommere som stilte på online stevner i 2021 
i form av gavekort til f.eks. XXL, Dressmann, Power, Elkjøp eller andre. 

 

TAS 33/21  Maria Para-atleter WT TKD 

 
Her finnes en liten oppdatering med siste nytt fra para: 
https://myemail.constantcontact.com/The-latest-news-for-you-from-World-
Para-Taekwondo.html?soid=1134466018122&aid=lVEENMJv0m8  
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Ref. nordisk online-møte 16.10 ble det diskutert skalaen av 
para-utøvere i Norden generelt. «Ikke stort» var den overordnete 
konklusjonen, men uten fakta. Vi ønsker å undersøke nærmere i hvert 
land, hvor stor basen for para-utøvere (kamp og mønster) er innen WT- 
taekwondo.  

 
Vedtaksforslag 33/21 
Det lages et spørreskjema med simple spørsmål rundt para-
idretten/mulige atleter som sendes til medlemsklubbene – ev. publisere 
liten nyhetssak via kampsport.no rundt dette. Da skal Seksjonen kunne 
forberede litt statistikk i forkant av Nordic Forum, januar 2022. 

 
Vedtak 33/21 
Administrasjonen lager et forslag til en spørreundersøkelse. 
Spørreundersøkelsen gjennomføres i desember.  

 

TAS 34/21  Maria Nordisk Mesterskap i Sverige 2021 
 
Nordic Forum 2022 avholdes fredag 21.01.2022, Borlenga, Sverige  
 
Ref. nordisk online-møte 16.10 (referat sendt ut til styrets medlemmer 
tidligere) er det flere punkter som skal diskuteres på Nordic Forum til 
neste års nordiske mesterskap.  

- Nordisk mesterskap som G1 fra 2023 

- WTE Performance Center vs Nordic “light” 

- Para-utøvere – antall i Norge (se Saksfremlegg 3) 

- Generation 24 
 

Vedtak 34/21 
Seksjonslederen og nestlederen fra seksjonen deltar på Nordic Forum 
Meeting. Det er invitert 6 kamp-dommere og 5 poomsae-dommere til 
nordisk. Administrasjonen ser på muligheten for felles buss for utøvere, 
coacher, styret og dommer  

TAS 35/21  Maria Økonomisk støtte til arrangørklubber 

Bli enig om minimums krav for tildeling av støtte til arrangørklubber, samt 
splitt av støtten  

 
Vedtak 35/21 
Seksjonen fatter følgende vedtak 

• Seksjonsstyre ber sportskomiteen om å legge frem forslag på 
hvordan arrangementsstøtten kan graderes sett opp mot 
kostnader man pådrar seg ift. innleie av Sportdata-konsulent(er), 
innleie av ekstern stevneleder og ekstra dommerkostnader som 
følge av mange tilreisende dommere.  

• Sportskomiteen tar et møte med administrasjonen hvor de 
samme kan sette opp et forslag til en modell og forslag til 
hvordan arrangører kan hente inn eksterne midler som legges 
frem på neste møte..   

TAS 36/21  Maria Medaljer 

Vedtak 36/21 
Sportskomiteen venter på tilbakemelding på medaljer til NM  
Maria Erenskjold avventer 2 forskjellige tilbud på endelig godkjent design 
til medaljer til 2022 

TAS 37/21  Anne 
Maria 

Eventuelt 

Kommunikasjon: 

- Dommer-Nytt: Anne foreslår at NKF kan sende ut dommer-nytt, 
og at NKF bidrar med utforming / brekking, samt at Dommer-Nytt 
legges ut på seksjonens sider på kampsport.no. 
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Øyvind Kveine Haugen                                     Maria Erenskjold                                            Janne Viddal 

 

 

Gunnhild Pedersen 

 

- WT egen nettside: Kampsport.no kan filtreres for  
WT TKD. Det jobbes med et intranett. Styret ønsker fremdeles 
egen nettside for å promotere WT TKD (per i dag er ITF TKD det 
første som vises på google) særlig mot nye medlemmer. WT 
trenger bedre branding. 

- Intern kommunikasjon, WT-styret 

- Styret se på et forslag om hvordan WT kan sette opp en egen 
side.  
 

Vedtaksforslag 37/21 
Seksjonsstyret tar til etterretning at alle kan bli flinkere til å svare raskere 
 

   Neste møte: 16. januar 2022, kl. 20.00 - 21.30 
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