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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:
Camilla Hagen (Øvre Romerike Budo Senter) og Jon Borgersen (Elvebyen Taekwondoklubb)
velges som protokollundertegnere.

Styrets innstilling:
Forslag til protokollundertegnere godkjennes.

1.4 Godkjenne innkallingen:
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 08.04.2022.

Styrets innstilling:
Innkallingen godkjennes.
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1.5 Godkjenne saklisten:
Jf. NKFs lover §22;
1. Konstituering
2. Behandle seksjonens beretning
3. Behandle regnskap 2021
4. Behandle forslag og saker
5. Fastsette ev. kontingent og avgifter
6. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
7. Innstille/velge;
7.1 Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
7.2 Representant til forbundsstyret
7.3 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.
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SAK 2 Behandle seksjonens
beretning
Seksjonens beretning framgår på side 7-15.

Styrets innstilling:
Styrets beretning godkjennes.

SAK 3 Behandle seksjonens
regnskap for 2021
Seksjonens regnskap framgår på side 16-17.

Styrets innstilling:
Seksjonens regnskap for 2021 tas til etterretning.

SAK 4 Behandle forslag og saker
4.1 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover
Det har ikke kommet noen forslag/saker til behandling.

SAK 5 Fastsette ev. kontingent og
avgifter
Seksjonsavgift for medlemsklubbene:
Nåværende sats for klubbmedlemskap er kr. 140,- hvorav kr. 42,- går til fellesdrift og resten går til
seksjonsdrift.

Styrets innstilling:
Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret.
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SAK 6 Behandle langtidsplan og
langtidsbudsjett
Forslag til ny langtidsplan og langtidsbudsjett fremlegges på forbundstinget av forbundsstyret for
forbundet samlet. Seksjonens langtidsbudsjett framgår på side 18.

Styrets innstilling:
Langtidsplan og langtidsbudsjett tas til etterretning.

SAK 7

Innstille/velge

Innstillingene framgår på side 19-20.

7.1 Seksjonsstyre
Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

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

7.3 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. Seksjonens beretning
Denne beretningen vil gi en kort oppsummering av seksjonsstyrets arbeid i tingperioden.
Styret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Øyvind Kveine Haugen
Maria Erenskjold
Knut Olav Brecke
Janne Helen Viddal
Morgan Nygård
Gunnhild Pedersen
John Arne Tandberg

Dette året har på mange måter vært unikt for kampsportmiljøet i Norge. Man har gradvis fått lov til å
starte opp igjen idretten etter lang tids nedstenging grunnet Covid-19, men mange klubber mistet
medlemmer under nedstengingen, og har slitt med å finne fotfestet igjen. Det er dog på ingen måte
ikke slik at idrettsgleden har blitt borte rundt om i Norge, det var blant annet svært gledelig å
registrere at klubber som ikke har deltatt på NKFs stevner på mange år hadde brukt tiden og estevnene seksjonen fikk på plass som et springbrett for å skape nye generasjoner med utøvere.

Møter og representasjon
Det har totalt blitt avholdt 12 seksjonsmøter i perioden, med en blanding av fysisk tilstedeværelse og
Teams-møter.
På første styremøte ble det også konstituert Dommerkomite og Sportskomite (sistnevnte er en
sammenslåing av tidligere Arrangementskomite og Teknisk Komite). Disse har avholdt separate
møter gjennom perioden.
Seksjonen praktiserer åpenhet ved offentliggjøring av sakslister og referater på NKFs internettsider
kampsport.no.
I tillegg til de ordinære seksjonsmøtene, har det blitt avholdt 2 arbeidsmøter.
Seksjonen inviterte også i mars til et medlemsmøte på Gardermoen, der WTs fremtid var hovedtema
for diskusjonen. Bakgrunnen for dette møtet var varselet om at World Karate Federation midlertidig
hadde suspendert NKF, og rykter om et nytt, konkurrerende karateforbund. Dette møtet resulterte i
noen konkrete arbeidsoppgaver for seksjonsstyret, hvorav enkelte er svart ut, mens øvrige inngår
direkte i forbundets kommende arbeid med prosjektet “Kampsport 2.0”.
Seksjonsleder har deltatt på Forbundsstyremøter i NKF, samt stilt som NKFs representant i
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).
Utover seksjonsstyret har også leder for Dommerkomiteen, Erling Svanberg Mytting, vært valgt inn i
Forbundsstyret.

7

Seksjonsmøter og forbundsting 2022
Organisasjon og aktivitet
Det faktum at NKF er et fleridrettsforbund gjør at man må søke å finne en balansegang mellom å
beholde særidrettenes autonomi og egenart, samt finne de områdene der man kan sentralisere og
ensrette fordi man står sterkere sammen. Fra et WT-perspektiv har man i flere år observert en
skjevhet i denne balansen, kanskje særlig hva angår arrangementer.
Arrangementsplanen tidligere vedtatt av NKF inneholder mål om et tilpasset konkurransetilbud og
bærekraftig utvikling. For å svare ut uttrykte behov fra klubbene har WT-seksjonen imidlertid utvidet
støtten til arrangørklubber utover hva som ligger i den felles arrangementsplanen. Denne utvidede
støtten kommer gjennom en todelt løsning, hvor det arrangeres webinarer/seminarer om
Arrangørpakken, i tillegg er det vedtatt økonomisk støtte både til regionale og nasjonale stevner. Vi
vil at flest mulig klubber skal ønske å arrangere aktivitet i regi av seksjonen og NKF, men innser at
frivillighet ikke alltid er nok for å klare dette. Vi har derfor også levert en konkret innstilling til
forbundsstyret om at man i arbeidet med Kampsport 2.0 skal gjeninnføre administrativt ansatte som
jobber tett med seksjonene og idrettene, i likhet med tidligere års sportskonsulenter.

Kompetanse og utdanning
NKF har siden 2019 hatt som krav at alle medlemsklubber skal ha minimum 1 instruktør som
innehar Trener 1 kurs. Seksjonen stiller seg bak dette kravet, da man ser at idrett i større og større
grad blir profesjonalisert. Trener 1 er også fokusert mot barneidrett samt ikke-spesifikk trening som
styrke, kondisjon, og utholdenhet. Selv om man har vært trener i mange år, er det å få et rammeverk
og en oppdatering på siste nytt innen treningslære et udelt gode. I starten av styreperioden ble det
innhentet oppdatert tall som viste at om lag 50% av WT-klubbene manglet instruktør med Trener 1.
For å stimulere flere klubber til å utdanne trenere besluttet seksjonen derfor å støtte alle som
fullfører trenerkurs Trener 1 del 1 og del 2 fra 1. oktober 2021 til 1. juli 2022 med halvparten av
kursavgiften. Tilsvarende tiltaket for å øke andel klubber med Trener 1-godkjent instruktør, vedtok
også seksjonen å stryke kursavgiften for dommerkurs i samme periode. Begge disse tiltakene
anbefales videreført av kommende styre i neste tingperiode.

Toppidrett, media og internasjonalt arbeid
Målsettingen fra forbundets langtidsplan er å oppnå norsk innflytelse i internasjonale særforbund. I
praksis er det slik at internasjonalt arbeid ledes av den enkelte seksjon, under overoppsyn av
forbundsstyret ved presidenten. Her har seksjonen levert en innstilling til sittende forbundsstyre, der
vi ber om en kodifisering av dette slik at seksjonsleder har formell innflytelse og makt når han/hun
representerer NKF i internasjonal sammenheng innenfor sin respektive idrett.
I WT-seksjonen har tidligere seksjonsleder og president Trond Berg hatt en posisjon i World
Taekwondo Europe (WTE) siden 2017. Utover dette har seksjonens arbeid mot de internasjonale
særforbundene variert kraftig.
Man ser, som også i mange andre sammenhenger, at når saksfremlegget kommer til avstemming, så
har man allerede avklart enkelte problemstillinger og gjort hestehandler på “bakrommet”. Så,
dersom Norge skal kunne ha reell innflytelse over WTs politikk, eksempelvis innenfor de nye kravene
om BMI for kamputøvere, må seksjonen ta en mer aktiv rolle for å bygge relasjoner og kunne bli
invitert tidligere inn i høringsprosesser. Seksjonen har derfor avsatt ekstra midler til dette, blant
annet for å kunne sende seksjonsleder, nestleder, dommerleder eller andre relevante personer til
WTs møteplasser.
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Avslutning
Seksjonen vil benytte anledningen til å takke klubbene og alle frivillige for deres innsats. Det er for
dere at vi i styret er til.
På vegne av seksjonsstyret
Øyvind Kveine Haugen
Seksjonsleder

Rapport fra dommerkomiteen
Fagdisiplinene Kyorugi og Poomsae har vært integrert i en felles dommerkomite i perioden 20212022 etter mandat fra seksjonsstyret.
Dommerkomiteen har bestått av:
Leder
Erling Svanberg Mytting, Oslo Taekwondo Klubb
Medlem
Nils Andre Hoffmann Olsen, Hamar Taekwondo Klubb
Medlem
Reidun Hatlenes Toft, Florø Taekwondo klubb
Medlem
Gitte Østhus, Oslo Taekwondo Klubb
Medlem
Gunnhild Pedersen, Centrum Taekwondo
Medlem
Tonje Christel Sjursen Breivik, Bergen Nord Taekwondoklubb
Medlem
Kjetil Vang, Steinkjer Taekwondo Klubb
Medlem
John Olav Rasmusen-Moe, Kiap Taekwondo Klubb
Medlem
Kjell-Erik Andal, Ski Taekwondo Klubb
Medlem
Asle Fredriksen, Oslo Taekwondo Klubb

Komiteens aktiviteter i perioden:
Generelt:
• Avgitt innstilling om dommerutvikling på forbundsnivå. Vår innstilling, sammen med
tilsvarende innstilling fra øvrige seksjoner oversendt til forbundsstyret for videre behandling.
• Utarbeidet en strategi for å gi dommere et tilbud ut over kurs og stevner.
• Innstilt overfor seksjonsstyret om innkjøp av utstyr til fullverdig VR-system, nye håndholdte
enheter til poomsae og nye PCer.
• Bidratt i spesifisering av en poomsae-modul i SportData som kan benyttes på våre fysiske
stevner samt e-stevner. Dette i samarbeid med sportskomiteen.
• Bidratt inn mot sportskomiteen ifm. NM, NC1 og NC2.
• Gått til innkjøp av nye dommerskjorter.
• Reetablert DommerNytt som internavis for dommere.
• Bistått i avvikling av E-Stevner i poomsae.
• Gått inn i diskusjon med sportskomiteen, seksjonsstyret, forbundsstyret og administrasjonen
hva gjelder hvem som skal være ansvarlig for dommere og funksjonærer: Arrangørklubbene
eller NKF?
• Gjort en innledende vurdering av medlemssystemet til SportData. Dette systemet integreres
mot SportData Event-systemet (som NKF bruker ifm. påmelding til stevner), og har en både
en web-portal og en App der både utøvere, coacher og dommere kan administrere egne
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profiler, melde seg på til stevner og følge med på egen utvikling; herunder Ranking for
utøvere, dommerpoeng (deltagelse på stevner) mv.
Kyorugi:
• Oppfølging av dommerledere og dommere
• Oppdatert regelverket iht. endringer vedtatt av WT ila våren 2022. Det internasjonale
kombinerte høyde og BMI-kravet i ungdomsklassene er utelatt. Komiteen anbefaler
påtroppende komite, påtroppende seksjonsstyre og påtroppende forbundsstyre om å
argumentere overfor WT at (a) BMI-grensen er satt veldig lavt, og at (b) man heller bør
vurdere den norske modellen: Utøverne flyttes dersom de ikke er innenfor vektintervallet.
Dette bør man også vurdere som en løsning i juniorklassene.
• Regel-, coach- og C-dommerkurset er gjort om til e-kurs.
o Coacher tar sin oppfriskning online når det måtte passe dem.
o Nye dommere tar teorikursene online, slik at vi i kurshelgen kan fokusere på den
praktiske treningen.
• Avholdt kurs for kampledere (C) i Oslo og Bergen. Det er utdannet 9 nye kampdommere.
o Nye kurs er planlagt 14 dager før NC 3.
• Avholdt nasjonalt kurs for alle dommere i Oslo.

Poomsae:
• Regelverk er tilpasset til det internasjonale regelverket, samt tilpasset etter innspill fra det
norske poomsae-miljøet.
• I sluttfasen i arbeidet med å etablere e-kurs for nye poomsaedommere.
• Avholdt poomsaedommerkurs for nye og eksisterende dommere i Oslo.
o 2 nye poomsaedommere tok sin lisens på kurset i Oslo.
• Bidratt til utvikling av software for scoring av poomsae innenfor rammene av Sportdata.
o Vi anbefaler at man på NC 3 ber DaeDo om å vise deres system.

Dommeraktivitet i perioden:
•
•

Invitert og organisert dommere til regionale og nasjonale stevner.
Arrangert sosiale sammenkomster for dommere i forbindelse med nasjonalt dommerseminar
og NM.

Internasjonale dommeroppdrag.
Det har kun vært et fåtall internasjonale dommeroppdrag i perioden som dommerkomiteen har
støttet. Dette skyldes i store trekk ettervirkningene av pandemien.
I tillegg til IR-dommere, får også dommere med nasjonal lisens støtte til å reise på stevner. I
inneværende periode gir dommerkomiteen støtte til dommere som reiser på Nordisk 2022 samt
Dansk mesterskap 2022. Støtten er den samme som IR-dommere får for å reise på G-stevner.
For å få utløst støtte, må dommere bidra både på regionale og nasjonale stevner. Størrelsen på
støtten avgjøres av stevnetypen. Hovedregelen for ikke offisielle mesterskap, er at støtten er
halvparten av reisekostnaden begrenset oppad til kr. 1.500,Dommerkomiteen er av den oppfatning at det er viktig å tilby dommere, uansett lisens, en mulighet
til å dømme utenlands, samt gi støtte til å reise.
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Det er mulig for norske dommere å reise på internasjonale oppdrag for egen regning.

Nye internasjonale kampdommere (IR) i perioden:
•

Ingen

Oppfriskningskurs internasjonale kampdommere:
• Erling Svanberg Mytting, Oslo Taekwondoklubb.

Det er planlagt at øvrige IR-dommere i Norge skal på oppfriskningskurs i regi av WT ved første
anledning.

Nye internasjonale poomsaedommere (IR) i perioden:
• Ingen
WT har ikke avholdt IR-kurs for poomsaedommere siden før pandemien. Norge har kandidater til IRkurs som bør få tilbud om å reise straks WT annonserer nye kurs.

Oppfriskningskurs internasjonale poomsaedommere:
• Ingen

Aktive dommere – Norges Kampsportforbund – Taekwondo WTF:
Oversikt over alle lisenser, både coach og dommerlisenser er fra 2011 lagt inn i NKF’s
databasesystem. Det forutsettes nå at en er et aktivt medlem av en Taekwondo WTF klubb, tilsluttet
NKF, for å inneha en aktiv lisens i seksjonen.
Statistikken viser at det er om lag 400 registrerte kampdommere og 50 registrerte poomsaedommere i Norge. De aller fleste har ikke lenger en aktiv lisens da de ikke har dømt innenfor det
påkrevete 2-års intervallet for å ha en aktiv lisens. Det er imidlertid slik at de som har en ikke aktiv
dommerlisens kan få den reaktivert igjen ved enten å delta på en dommersamling eller et
dommerkurs. Disse kursene er gratis.
Disse tallene reflekterer ikke faktisk aktive dommere. Antall aktive kamp-dommere antas å ligge
rundt 20 til 30 personer. Antall aktive poomsae-dommere er om lag 10.
Oppslutningen av dommere til nasjonale og regionale stevner har vært stabilt etter pandemien, men
dommerkollegiet er tynt bemannet. Seksjonsstyret har i inneværende periode satt av midler til
dommerkomiteen for å holde på dommere, og budsjettert med det samme i kommende periode.
Blant annet har disse midlene gjort det mulig å løfte dommerhonoraret, gjeninnføre reisestøtte og
også gjøre det mulig å invitere til regionale- og nasjonale kurs samt sponse nye kandidater til kurs.
Dette innebærer at kandidater kan reise inn til sentrene (Oslo, Bergen og Trondheim sør for
polarsirkelen, og Svolvær og Harstad nord for polarsirkelen) og få reise og opphold dekket av
seksjonen. Etter pandemien har det kun vært mulig å arrangere kurs i Oslo og Bergen. Det var satt
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opp et kurs i Trondheim, men tross annonsering på kampsport.no, facebook og direkte epost til
klubbene, var det ingen fra Midt-Norge som meldte seg til kurs. Kurs nord for polarsirkelen er
planlagt sammen med Artic Games / regionalt i Nord-Norge, og komiteen avventer datoene fra
arrangørene / sportskomiteen.
Neste dommerkurs om vil være åpent for alle klubber fra hele landet, er planlagt i Oslo to uker før NC
3 sammen med nasjonal dommersamling.
Anbefalinger for 2022-2024
Avtroppende dommerkomite oppfordrer påtroppende komite til å fortsette med disse tiltakene:
• Vurdere DaeDo sitt system for avvikling av poomsaekonkurranser.
• Skaffe en prøvelisens til SportDatas medlemssystem og App. Integrere det mot SportData
Eventsystem og, i første rekke, importere aktive dommere inn i systemet. Undersøke
mulighetene for å erstatte dagens Taekwondo Norge App med dette systemet.
• Inngå avtaler med pilotklubber om å bruke SportDatas Medlemssystem / App til påmelding
til stevner.
• Utarbeide en statistikk over hvilke dommere som har deltatt på hvilke stevner siden
innføringen av Taekwondo Norge Appen.
• Videreføre støtteordningene til dommere med nasjonal og internasjonal dommerlisens
• Gjennomføre planlagte kurs.
o Sette opp B- og A-dommer kurs
o Nasjonal dommersamling
o Regionale dommersamlinger
• Re-innføre ordningen med regionale kontakter som har et overordnet ansvar for å følge opp
dommere og rekruttere dommere til regionale stevner, og også anbefale dommere til
nasjonale stevner, NM, opprykk og til Internasjonale stevner.
• Gjennomføre dommerkurs i alle regioner.
• Jobbe opp mot klubber for å forankre ideen om at klubber som deltar på konkurransene i
regi av NKF har et eget og selvstendig ansvar for å stille med dommere på de stevnene man
stiller med utøvere.
• Fortsette utgivelsen av DommerNytt. Arbeide inn mot NKF for en egen kommunikasjonskanal
for dommere via Kampsport.no eller liknende.
• Fortsette arbeidet internt i NKF for å forandre ideen om at NKF er ansvarlig for dommere og
funksjonærer, og at det følgelig er NKF som skal bistå disse ifm. stevner og kurs; ikke
arrangørklubbene eller den enkelte dommer/funksjonær dersom man selv ikke ønsker det.

Dommerkomiteen 2021 – 2022
Erling Svanberg Mytting/s
Nils Andre Hoffmann-Olsen/s
Reidun Hatlenes Toft/s
Gitte Østhus/s
Gunnhild Pedersen/s

Tonje Christel Breivik/s
Kjetil Vang/s
John Olav Rasmussen-Moe/s
Kjell-Erik Andal/s
Asle Fredriksen/s
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Beretning fra sportskomiteen
Sportskomiteen (sammenslåing av tidligere kjente Arrangementskomite og Tekniskkomite) har i
styreperioden bestått av 3 faste medlemmer fra seksjonsstyret samt 4 ad-hoc medlemmer fra
forskjellige WT klubber. Komiteens faste medlemmer ønsket fra start å invitere «vanlige
medlemmer» inn i komiteen, da vi tror på at der er mange medlemmer derute, som har stor
kompetanse og ønske om å bidra i utviklingen av sporten vår, uten nødvendigvis å ha en 2-årig
styreperiode ledig i tidsplanen sin. Derfor er ad-hoc medlemmene med i Sportskomiteen (SK) på
ubestemt tid: man kan være der 1 måned, 3 måneder eller 1 år. Det er opp til en selv å bestemme
hvor mye tid man har å bidra med. Som leder av komiteen ønsker jeg å gi en stor takk til de ad-hoc
medlemmene som har bidratt inn mot komiteen i perioden!
Sportskomiteen (SK) har i perioden holdt 10 møter. Komiteen har bestått av:
Leder
Maria Erenskjold, Oslo Taekwondo Klubb
Fast medlem
Knut Olav Brecke, Tøyen Taekwondo Klubb
Fast medlem
Janne Viddal, NTNUI
Ad-hoc medlem
Marius Borgersen, Elvebyen Taekwondo Klubb
Ad-hoc medlem
Robert Paehler, Tong Ir Taekwondo Klubb
Ad-hoc medlem
Ingvild Petterson, Tøyen Taekwondo Klubb
-hoc medlem
Joo Helena Hansen, Oslo Taekwondo Klubb
De 3 faste medlemmene satt alle tidligere i den midlertidige, Referansegruppen. Dermed var det
allerede mye bra fra Referansegruppen, som ikke trengte «overlevering» og som SK kunne fortsette
med; blant annet den store jobben rundt å utvikle ‘Arrangørpakken’ og støttedokumenter hertil.
Sportskomiteen har hatt stort fokus på å fortsette tilbudet med online poomsae stevner under
pandemien (kjempestor takk skal gå til tidligere Seksjonsleder, Gitte Østhus for å sette gang i
konseptet og opplære undertegnede i SportData-bruken!), samt jobbe mot løsninger og nytenkning
rundt fysiske stevner, da vi endelig fikk lov å åpne opp igjen etter Korona! NM 2021 i Trondheim var
en stor utfordring med mye usikkerhet, om det i det hele tatt ville bli noe stevne – hadde det blitt
skyvet en helg mer, så hadde vi ikke hatt noe NM 2021. Heldigvis ble det til NM, og et vellykket et og!
SportData, systemet forbundet bruker i stevne øyemed, tar opp en god del tid i SK. Vi har satt oss for,
at min. 2-3 av oss skal lære systemet, så vi ikke er avhengige av å fly inn Sportdata operatører fra
Østerrike på alle stevnene våre. Det har blitt arrangert to SportData kurs ifm. NC1 og NC2 i 2022,
hvor SK inviterte alle medlemmer som er interesserte i å bli SportData operatør. Målet er på sikt, at
flere klubber kan hjelpe hverandre – og alltid ha en støttespiller fra Sportskomiteen om det skulle bli
nødvendig. Jo flere som kan systemet, desto mer fleksibilitet har vi. En arrangørklubb som har egen
Sportdata operatør sparer dessuten penger på stevnebudsjettet. Resultatet av SportData kursene ble
at vi så langt har 1 SportData operatør og 2 trainees, som forhåpentlig er ‘utlært’ slutt 2022.
SportData er mer enn bare et påmeldings-system. SK har i samarbeid med dommerkomiteen også
fått utviklet SportData Poomsae Scoring system; stor takk igjen til Gitte Østhus, men også takk til
Øyvind Kveine Haugen, Nils Andre Hoffmann Olsen og Erling Svanberg Mytting, som alle sto på med å
utvikle kravspecs til systemet. Poomsae dommerne fikk testet systemet første gang under NC1 i
Drammen i år. Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger fra både dommere og utøvere.
I kamp brukes fremdeles velkjente TK Strike, mens VR (video dømming) nå går via SportData
systemet også.
Et annet stort punkt for SK har vært å oppgradere utstyr og hardware ifm. stevneavvikling. Noe som
seksjonsstyret har budsjettert med også. Det ble gjort en opptelling av det nasjonale utstyrslageret i
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sommeren 2021. Det resulterte i hele PC-pakken nasjonalt nå er skiftet ut. Vi har komplimentert PSS
hardware til 6 x nasjonale kampringer, samt bygget opp en liten reservekasse for kommende
nødvendige utskiftninger av utstyr. Midt-Norge er oppgradert til 2 x kampringer med GEN2. Det
planlegges utskiftning av 2 x kampringer med GEN2 på Vestlandet, og oppgradering av Nord-Norge
med 2 x kampringer GEN2. Forøvrig er det kjøpt inn hardware for 2 x komplette IVR kampringer
(videodømming). Det planlegges ytterligere 2 x IVR kampringer, som alle kommer til å kjøre IVR
systemet til SportData.
Vi har også kjøpt inn nye PSS transmittere som gjør det mulig å kjøre tag-team, enten som
konkurranse eller oppvisning (fight night).
Utover dette har SK blant annet jobbet med følgende i styreperioden:
- I samarbeid med dommerkomiteen utarbeidet terminlister for 2022, som omfatter både
fysiske konkurranser og e-stevner.
- Jobbet opp mot mulige arrangørklubber; blant annet via fremheving av Arrangørpakken og
holdt to webinarer.
- Fulgt opp arrangørklubber etter endt stevne
- Avholdt online og fysiske stevner:
o 2021:
▪ 7 online poomsae stevner
▪ 1 x regionalt stevne (Midt-Norsk - Grong)
▪ 1 x NM (Trondheim - Tong Ir og Stjørdal)
o 2022 så langt:
▪ 2 online poomsae stevner (total 7 online stevner satt opp for 2022)
▪ 2 x RC/NC (ØC/NC mars – Elvebyen, VC/NC april – Vågen)
- Utarbeidet eksempelbudsjetter for stevner samt utviklet mange andre støttedokumenter til
Arrangørpakken.
- Tatt inn ad-hoc medlemmer som har hjulpet primært ifm. stevner, enten som SportData
operatører eller stevneleder
- I samarbeid med seksjonsstyret designet og kjøpt inn nye WT TKD medaljer, som nå brukes
på fysiske stevner (barne-/deltaker medaljer og RC/NC medaljer). De gamle medaljene med
WTF logoen brukes fremdeles på online stevner.
- Få et samlet overblikk av PSS utstyr rundt om i regionene
- Se på alternative promoteringsmuligheter (Instagram, fysisk profilering på stevner, etc.)
Anbefalinger for 2022-2024
Nåværende SK oppfordrer kommende SK til å fortsette med disse tiltakene:
- Videreutvikling av Arrangørpakken og støttedokumenter
o Herunder avholde webinarer
- Avtale/arrangere arrangørklubber til alle stevner på terminlistene (mangler i skrivende stund
flere arrangører alene til stevner i 2022, og ingen søknader mottatt for 2023 stevner enda)
- Invitere inn ad-hoc medlemmer i komiteen for kontinuerlig forbedring, diversitet og nye
input
- Opplæring av TD og SA (Teknisk Delegat/stevneleder og Systemteknisk Ansvarlig/SportData
operatør)
- Vedlikeholde hardware/utstyr og i samarbeid med dommerkomiteen kjøpe inn nye tablets til
poomsae dømming
14
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-

Bedre profilering/mer synlighet på stevner og generelt på SoMe

Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle de frivillige rundt om i klubbene, som stiller som
arrangørklubber til stevner, og de som kommer med innspill til SK, så vi løpende kan forbedre oss!
Vi i SK håper at flere ser mulighetene i Arrangørpakken og støtter opp som arrangørklubber, så vi
sammen kan utvikle og forbedre våres konkurransetilbud!
På vegne av Sportskomiteen
Maria Erenskjold
Leder av Sportskomiteen
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3. Avd.regnskap 2021
Regnskap taekwondo WT
Noter

2021

2020

INNTEKTER
Tilskudd

30

-390 344

-323 404

Andre inntekter

31

-857 400

-1 102 525

-1 247 744

-1 425 929

SUM DRIFTSINNTEKTER
KOSTNADER
Lønnskostnader

32

114 210

75 519

Andre kostnader

33

459 225

475 623

Reisekostnader

34

242 625

50 598

Kontingenter/gaver

35

61 040

18 481

Tilskudd

36

185 000

306 543

0

0

1 062 099

926 764

301

457

-185 343

-498 708

Forsikring m.m.
SUM DRIFTSKOSTNADER

FINANSPOSTER (valuta)

RESULTAT

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2020
Resultat 2021
Ny egenkapital

-943 665
-185 343
-1 129 008
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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 2021
NOTE Tekst

2021

2020

30

Rammetilskudd NIF

-390 344
-390 344

-323 404
-323 404

31

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Momskompensasjon
Diverse inntekter: Sertifikater, lisenser

-802 281
-38 419
-16 700
-857 400

-1 032 944
-60 886
-8 695
-1 102 525

32

Lønn og honorarer (stevneleder, dommerkurs, dommerleder)
Arbeidsgiveravgift
Utstyrsgodtgjørelse dommere
Andre personalkostnader

82 860
11 837
13 520
5 993
114 210

42 650
6 036
26 833
0
75 519

33

Lokalleie (halleie og lagerleie utstyr)
Data/kontormaskiner og andre IT-kostnader (taekwondo app og
NM utstyr)
Kjøp vester, utstyr, medisinsk utstyr
Frakt (ifm. NM og kurs)
Andre fremmedtjenester, arrangørkostnader stevner
Rekvisita, porto, tlf.møter

23 520

28 588

67 258
132 874
912
160 169
74 492
459 225

11 802
407 162
8 750
15 164
4 158
475 623

242 625
242 625

34 261
16 337
50 598

58 691
2 349
61 040

11 081
7 401
18 481

185 000

306 543

34

Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter
Reisekostnader dommere

35

Premier/gaver (medaljer, utmerkelser, gavekort m.m.)
Påmeldingsutgifter og Sportdata

36

Tilskudd klubber
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6. Langtidsplan/-budsjett
Sak 6.1 Langtidsplan
Forbundsstyret fremlegger forslag til strategiplan. Planen bygger direkte på Idrettsforbundets
strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. https://www.idrettsforbundet.no/omnif/idretten-vil-2019-2023/
Virksomhetsidé, visjon og verdier samt innhold for øvrig videreføres uendret fra forrige langtidsplan.
Se saksdokumentene til forbundstinget!

Sak 6.2 Langtidsbudsjett
Seksjonens rammebudsjett inngår i forbundets totale rammebudsjett som følger av
saksdokumentene til forbundstinget.
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7. Valg
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 som
skal gjøres de kommende to årene. 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.
Det har i år vært gjennomført intervju med aktuelle kandidater via Intersearch. Dette har
også vært en del av grunnlagsmaterialet for de vurderinger valgkomiteen har gjort i forhold
til sitt forslag for sammensetning av styre.
Det vil bli mye arbeide for styret denne perioden, med ny generalsekretær og ikke minst
kampsport 2.0. Det er derfor særs viktig at hele styret kan dra lasset sammen, og vi tror at
innstilt leder vil være best egnet til dette. Vi trenger en energisk leder med stor
arbeidskapasitet. Derfor har valgkomiteen innstilt styret med denne sammensetningen, som
vi tror vil jobbe for å få til ett godt samarbeide og god fremdrift i det arbeide som skal gjøres.
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.
Det har ikke kommet flere forslag på kvinnelige kandidater enn to, man vil derfor ikke klare å
oppfylle ønskelig målsetning på jevn fordeling på kjønn.

7.1 Seksjonsstyre
Valgkomiteens innstilling;
Seksjonsleder
Maria Erenskjold
Nestleder
Knut Olav Brecke
Styremedlem
Kjell Bjørnar Vestnor
Styremedlem
Marius Borgen
Styremedlem
Gunnhild Pedersen
1. varamedlem
John Arne Tandberg
2. varamedlem

Oslo taekwondo klubb
Tøyen taekwondo klubb
Grong Taekwondoklubb
Elvebyen Taekwondoklubb
Centrum taekwondo
Hamar taekwondo klubb

7.2 Representant til forbundsstyret
Valgkomiteens innstilling;

Maria Erenskjold
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7.3 Valgkomité
Referansegruppens innstilling
Leder
Terje Førsund
Medlem
Morgan Nygård
Medlem
Ann Kristin Liberg
Varamedlem

Øvre Romerike Budo Senter (øst)
Steigen Taekwondoklubb (nord)
Grong Taekwondoklubb (midt)

Valgkomiteen for WT-seksjonen v/
John Olav Rasmussen-Moe
Terje Choi Forsund
Ann Kristin Liberg
Yvonne Håland
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