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Protokoll styremøte nr.7 for TAS seksjonen 2021-2022 

Tidspunkt:  Søndag 16. januar 2022 kl. 20.00-22.10 
                   

Sted:  Teams møte 

Innkalte: 

 
Norges Kampsportforbund 

Observatør Erling Svanberg Mytting 

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara  

Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 

 
Meld forfall 

Varamedlem  John Arne Tandberg 

Kommunikasjonssjef Anne Hofmo Bjølgerud 
 

 

 

 

 

 

Leder  Øyvind Kveine Haugen 

Nestleder  Maria Erenskjold 

Medlem  Knut Olav Brecke 

Medlem  Janne Viddal 

Medlem Morgan Nygård 

Varamedlem  John Arne Tandberg 

Varamedlem Gunnhild Pedersen 
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TAS 01/22 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 

behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 01/22 
Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Protokoll fra forrige møte er godkjent pr. 
e-post og utlagt på forbundets websider. 
Styret har behandlet habilitetsspørsmålet for møtets agenda, særlig sak 07/22, 
da det jamfør NIFs lov §2-8 er slik at "en ansatt eller tillitsvalgt er avskåret fra å 
delta i behandlingen av en konkret sak eller i forberedelsen av denne dersom 
det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes 
upartiskhet." 
Inhabilitetsspørsmålet kommer av flere i seksjonsstyret er lisensierte dommere. 
NIFs veileder til inhabilitet punkt 4.3, slår imidlertid fast at "det er ikke tilstrekkelig 
at avgjørelsen generelt kan føre til fordeler og ulemper for en større og ubestemt 
krets som også omfatter den tillitsvalgte/ansatte." Det norske taekwondo-miljøet 
er av en slik størrelse at det vanskelig kan unngås en visst overlapp mellom 
styrende personer og dommere. Videre har man sett en nedgang i aktive 
dommere over flere år, og det anses som nødvendig å gjøre tiltak for å gjøre 
dommervervet mer attraktivt, særlig for unge mennesker. Med bakgrunn i dette 
finner man ikke at noen av styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.  
 

TAS 02/22 Orienteringssaker 

Dommerkomiteen: 

• E-kurs status – Erling jobber videre med dette prosjektet.  
 
Arbeidsutvalget: 

• Treningshelg 

• WT egen profilering – egen Facebook side (saksfremlegg 1) 

• Nordisk Forum Sverige 21.01 (flyttet til juni 2022) 
              Agenda, mål/visjon og oppmøte vs online (corona status) 
 
Sportskomiteen: 

• Arrangørpakken – webinar, positiv tilbakemelding etter NM 

• Stevne status per i dag 
 
 
Vedtak 02/22 
Styret tar orienteringen til etterretning. Det skal sendes spørreskjema til TKD WT 
klubber ifm. treningshelg. Utkast til skjemaet sendes til administrasjonen. Valg 
av kontaktperson for Facebook tas på neste styremøte i februar. 

 

TAS 03/22 Økonomi 
 
- Økonomi status per november (saksfremlegg 2) 
 
Vedtak 03/22 
Seksjonsstyret tar regnskapet per november til etterretning.  

 

TAS 04/22 Taekwondo NM 2022 og 2023 
 
Seksjonsstyret ønsket sist å skyve NM 2022 til «NM Veka 2023» for bedre 
profilering (NRK dekning). AU har gjenoverveid, og ønsker nå å bibeholde NM 
2022 i november, og så heller se mot NM 2023 via NM-Veka. 
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Vedtak 04/22 
Neste NM arrangeres som planlagt i november 2022. Arrangør velges på neste 
styremøte. Styret vil se på muligheten for å gjennomføre NM 2023 under NM-
veka. En person blir sendt for å se Karate under NM-veka 2022 som avvikles i 
Bergen 26. mars.  
 

TAS 05/22 Økonomisk støtte til arrangørklubber 

1) Minimumskrav for RC/NC/NM er fastlagt. Nord-Norge har unntak for 
min. krav på 60 – kun 40 påmeldte. Grunnet færre antall påmeldte og 
mindre krevende oppsett, bør økonomisk støtte fra WT være mindre enn 
til andre stevner. 
 

2) Ref. referansebudsjettet for stevner: Deler av støtten som utbetales 
fordrer at man leier inn personell for å håndtere Sportdata, evt. har en 
honorert stevneleder som gjør jobben i Sportdata. Dersom man ikke har 
en slik person tilstede, eller dersom man ikke lønner de personene som 
jobber i Sportdata, så skal man heller ikke ha denne støtten utbetalt. 
Sportskomiteen får mandat til å utarbeide retningslinjer for hvordan 
støtte skal avkortes dersom man ikke leier inn personell fra Sportdata 
eller tilsvarende, evt. om man skal dekke kostnader knyttet til Sportdata-
personell etter regning.  
 

3) Ref. referansebudsjettet for stevner: Deler av støtten som utbetales er 
knyttet til (lisensierte) dommere.  Ikke-lisensierte dommere har ikke krav 
på dommerhonorar. Dersom man ikke inviterer lisensierte dommer til 
sine stevner, skal man følgelig ikke ha denne støtten utbetalt. (Man må 
også vurdere om det i det hele tatt skal være lov å arrangere offisielle 
stevner i regi av NKF dersom man avvikler stevnet med ikke-lisensierte 
dommere). Dersom man pga. dommermangel på stevner velger å 
avvikle stevnet med en hybrid av ikke-lisensierte dommere og lisensierte 
dommere, skal stevnestøtten relatert til dommere avkortes. 
Sportskomiteen i samråd med dommerkomiteen får mandat til å 
utarbeide retningslinjer samt fatte vedtak om avkortet støtte dersom 
stevnet helt eller delvis avvikles med ikke-lisensierte dommere. 
 

4) Ref. referansebudsjettet og arrangørmodellen: Dersom arrangørklubben 
ikke følger opp sine forpliktelser iht. arrangørmodellen som medfører at 
frivillige i sports- og dommerkomiteen må utføre arbeidsoppgaver knyttet 
til påmeldingen av utøvere, oppfølging av deltagerklubber, anskaffelse 
av medaljer og annet utstyr samt rigging av hallen ut over rigging og 
ned-rigging av nødvendig IT-utstyr, skal de frivillige som tar dette 
ansvaret honoreres md kr. 350,- pr. medgåtte time som skal gå til 
avkortning av stevnestøtten utbetalt til arrangørklubben.  
Sportskomiteen og dommerkomiteen får i mandat å utarbeide nærmere 
retningslinjer som regulerer forholdende som skal til for at komiteene 
overtar deler av-eller hele ansvaret til arrangørklubbene. 
 

 
Vedtak 05/22 

• Sportskomiteen vil vurdere økonomisk støtte fra sak til sak i tilfelle av 
arrangementer i Nord-Norge.  

• Seksjonsstyret bifaller punktene 2, 3 og 4 overfor. 

• Det skal støttes arrangementer regionalt/nasjonalt med min. kr. 50 000 – 
max. kr. 75 000.  
 

• For å utbetale full økonomisk støtte må arrangøren fremlegge følgende 
dokumentasjon: budsjett, regnskap og stevnerapport.  
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TAS 06/22 Regler 
 
Dommerkomiteen behandlet gjeldende regelverk i sitt møte 4. januar. Av sakene 
som ble diskutert var å døpe om A- og B- klasser til fullkontakt og semikontakt 
(evt. ikke-fullkontakt) og med det også forslå at neste NM i WT Taekwondo både 
skal være et NM i fullkontakt Taekwondo, og et NM i ikke-fullkontakt Taekwondo 
for på den måten å inkludere dem som ikke ønsker å konkurrere etter 
fullkontakts-regelverket.  
 
I en privat kommentar vil dommerleder legge til at man i lys av dette kanskje 
over tid burde vurdere om man skal sette opp NM-klasser i en- og trestegs-
sparring, selvforsvar samt speed-breaking for ytterligere å tydeliggjøre at WT 
Taekwondo er mer en «Olympisk Taekwondo» i betydningen av kamp, samt 
innføre flere underholdende elementer på NM.  
 
Tankene overfor endrer på NM-formatet og vil være ressurskrevende inntil 
formatet er godt etablert, dommerkomiteen observerer at dette er et politisk 
spørsmål som styret må diskutere og ta stilling til, samt at man bør vurdere å gå 
ut med en høring rettet mot medlemsklubbene for å kartlegge om det er et ønske 
om at NM-formatet utvides på denne måten.  
 
For øvrig kom dommerkomiteen frem til at kampregelverket blir stående slik det 
er i og med at WT foreløpig ikke har annonsert endringer av betydning.  
 
Ift. poomsae, foreslår dommerkomiteen at antall deltagere i hver runde skal følge 
internasjonal standard.  
 
Vedtak 06/22 
I poomsae-regelverket gjøres følgende endringer: 
 
1) 
§ 4 Organisering av konkurransen  
4.1 Antall runder pr. klasse endres til 
 

Antall 
deltakere 

1. runde 
(innledende) 

2. runde 
(semifinaler) 

Finale 

Inntil 8 Utgår Utgår 8 

9 - 19 Utgår 9 - 19 8 

Over 20 20 - over 50 % 8 

 
 
2) 
4.1.2 endres til: 
 
4.1.2 Dersom det er oddetall i klassen med mer enn 20 deltakere skal man til 
neste runde avrunde oppover  
til et helt tall(antall) utøvere. Eksempelvis vil 11 utøvere gå videre til neste runde 
dersom det var 21 utøvere til å begynne med. 
 
3) 
4.2 Konkurranse med eliminering (cup) 
I en konkurranse med eliminering skal hvem som konkurrerer mot hverandre 
bestemmes ved trekning blant de påmeldte i klassen. 
 
Trekning skal finne sted minst en (1) til to (2) dager før første konkurransedag. 
 

TAS 07/22 Dommerhonorar 
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Dommerhonoraret har ble sist justert for om lag 5 år siden, og dommerkomiteen 
er av den oppfatning at det er riktig å justere satsene noe.  
 
Administrasjonen har gjort en kartlegging av satsene i de øvrige seksjonene som 
vist nedenfor. 

 
 
Man kan diskutere om man skal sammenligne seg med WKF Karate som på lik 
linje med WT-Taekwondo er anerkjent i GAISF, eller om man skal sammenligne 
WT Taekwondo med søster-stilarten ITF som ikke er i GAISF-systemet.  
 
Sannsynligvis er WT Taekwondo både organisatorisk og konkurransemessig 
nærmere WKF enn ITF, og det vises også til at ITF på sine offisielle sider har 
gjennomføring av nasjonalt dommerkurs som et krav når for å kunne gradere til 
2. dan ( https://www.ntkd.no/node/13578 ). Man må anta at dette kravet gjør at 
ITF har et større tilfang av dommere til sine konkurranser enn hva som er tilfellet 
for WT Taekwondo der dommerutdanningen er frivillig.  
 
Dommerkomiteen har utarbeidet et plan for hvordan dommere bedre skal 
ivaretas gjennom samlinger, felles treninger og sammenkomster, men man 
kommer ikke utenom betydningen av dommerhonorar. 
 
I Skatte-ABC under Idrett pkt. 7 
(https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-
abc/gjeldende/idrett/I-1.016/)  fremkommer det at man kan utbetale kr. 280,- i 
skattefri utstyrsgodtgjørelse pr. oppdrag begrenset oppad til kr. 2.800,- pr år.  
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Dommerkomiteen foreslår derfor at utstyrsgodtgjørelsen økes til kr. 280,- pr. 
oppdrag, begrenset oppad til kr. 2.800,- pr år. Det foreslås også at denne 
godtgjørelsen utbetales til de dommere som reiser på internasjonale oppdrag 
godkjent av dommerkomiteen. 
Videre viser dommerkomiteen til Skatte-ABC samt artikkel hos skatteetaten som 
«Skatteplikt for utøvere og tillitsvalgte mv.», hvor det fremkommer at « Når 
samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret 
ikke overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og 
unntatt fra beskatning» 
 
Siden det formelt er de frivillig drevne arrangørklubbene som skal utbetale lønn 
til dommerne ref. arrangørmodellen, er dommerkomiteen av den oppfatning at 
honorar opp til kr. 10.000,- ikke er skattepliktig og heller ikke skal innberettes til 
skatteetaten. Dommerkomiteen ber styret om å følge dette opp overfor 
administrasjonen.  
 
Sett i lys av at dommerhonoraret har stått stille over lengre tid, og med den 
forståelsen om at utstyrsgodtgjørelse ikke er honorar, foreslår dommerkomiteen 
at dommerhonoraret økes fra kr. 350,- pr dag til kr. 520,- pr dag, og at honoraret 
for dommerleder økes til kr. 3.000,- pr. stevne.  
 
Kort om dommerlederhonoraret: Dette honoraret ble innført i tidsrommet 2004-
2006, og beløpet har stått stille siden da. Honoraret skal reflektere at 
dommerleder bruker om lag 10 til 20 timer i forkant av et stevne til forberedelser, 
kommunikasjon med arrangørklubb, sportskomite og dommere samt plikter før-, 
under og etter konkurransedagen(e) som går utover vanlige dommeroppgaver. 
Det bør vurderes om dommerleder heller skal honoreres for medgått tid iht. 
spesifisert timeliste, i stedet for et flatt honorar. 
 
Vedtak 07/22 
 

• Utstyrsgodtgjørelse settes til kr. 280,- pr. stevne, og for internasjonale 
stevner der deltagelse er sanksjonert av dommerkomiteen, dog begrenset 
oppad til kr. 2.800,- pr. kalenderår.  

 

• Dommerhonoraret settes til kr. 520,- pr. konkurransedag.  
 

• Dommerlederhonoraret settes til kr. 3.000,- pr. konkurranse. 
 

TAS 08/22 Poomsae-konkurranse gjennomføringssystem 

 
Høsten 2021 brukte seksjonens frivillige samlet sett om lag 40 timer på å 
utarbeide en kravspesifikasjon for hvordan en konkurranse i WT Poomsae kan / 
skal gjennomføres og scores i Sportdata. I og med at systemet fungerer for ITF 
Poomsae, Karate Kata og ikke minst WT Poomsae e-stevne, skulle man tro at 
det ville være en relativt smal sak for Sportdata å videreutvikle systemet slik at 
man også skal kunne gjennomføre et fysisk WT Poomsae-stevne i Sportdata.  
Sportdata signaliserte sågar vi burde kunne få se første versjon av systemet før 
jul, og kanskje til og med kunne teste det på NM.  
 
I etterkant viser det seg at Sportdata ikke kunne levere til NM, og seksjonens 
frivillige brukte derfor samlet om lag 40 timer på å legge til rette for scoring av 
poomsae i Excel for bruk under NM. Dette er ikke en bra løsning, og sett opp 
mot hvordan kamp prioriteres hva gjelder IT-systemer, er ikke dette holdbart.  
 
Dommerkomiteen ønsker å forholde seg lojale til forbundets beslutning om å 
standardisere på Sportdata, men dersom Sportdata ikke klarer å levere et 
fungerende system for gjennomføring og scoring av poomsae til NC 1, så må vi 
gå til innkjøp av en løsning som kan fungere frem Sportdata er klar med sin 
fungerende, fullintegrerte og gjennomtestede løsning for WT Poomsae.  
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___________________                         __________________                           __________________ 

Øyvind Kveine Haugen                             Maria Erenskjold                                         Janne Viddal                     

 

___________________                         __________________ 

   Morgan Nygård                                     Knut Olav Brecke   

 

 
Vi kan ikke arrangere nok et nasjonalt stevne med scoring via penn, papir og 
Excel. 
 
Vi kan heller ikke legge til grunn at seksjonens frivillige i fortsettelsen skal bruke 
dags- og ukesverk for enten å kunne avvikle fysiske poomsae-stevner, eller for å 
bistå Sportdata med kravspesifiseringen av noe – slik dommerkomiteen har  
 
forstått det – Sportdata har sagt at de skulle levere da de i sin tid inngikk avtalen 
med forbundet. 
 
Vedtak 08/22 
 
Sportdata lovet å levere et fullgodt, fullintegrert og gjennomtestet poomsae-
system innen utgangen av januar. Planen er å teste og implementere systemet 
på Norgescup 1 i mars måned. I tilfelle Sportdata-systemet ikke oppfyller de 
forventede kravene, vil det bli kjøpt inn «Det danske scoringssystemet for 
poomsae». Kostnad anslåes til om lag DKK 10.000. 
  

TAS 09/22 Eventuelt 

• Medalje status 

• Dommerskjorter 
Før jul ble dommerleder invitert av Robert Hamara til forbundskontoret 
for å vurdere dommerskjortene som karate er i ferd med å kjøpe inn. 
Skjortene virket adekvate, men dommerkomiteens øvrige medlemmer 
ønsker at vi skal ta en runde til og sjekke om vi kan få skjorter i 100% 
bomull evt. poplin stretch (97% bomull og 3% elastan), i stedet for 55% 
bomull og 45% polyester. Komiteen begrunner dette med 
kampdommernes høye aktivitet på matten. Komiteen har ikke konkludert 
om skjortene skal deles ut vederlagsfritt eller ikke, men peker samtidig 
på at det er meningen at utstyrsgodtgjørelsen over tid skal dekke 
innkjøp av uniform og sko. Et alternativ kan være å dele ut skjorter mot 
trekk i utstyrsgodtgjørelsen. 
 

Vedtak 09/22 
 
Styret tar orienteringen til etterretning. Sak om dommerskjorter skal behandles 
på neste styremøte.  

 

 Neste møte: 20. februar 2022, kl. 20.00 - 21.30 
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