
Referat fra seksjonsstyremøte 
Norges Taekwondo Forbund 
 
Side 1 av 3 
 
Dato  28. juni 2002 
Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
Tid  18:00 – 21:05 
Tilstede Stig Ove Ness 
  Jostein Ekre 

Jessica B. Stenholm 
Sverre Andreassen 
Anne Cathrine Røste 
Terje Førsund 
Ståle Storrø 
Dag Jacobsen (administrasjonen) 
   

Saker: 
 

2002-09 Godkjenning av referat 
• Møtereferatet fra 9. juni 2002, endres slik at alle sakene har et saksnr, det startes med 

saksnr 2002-01. 
• Sak 2002-04 – Konkurranselisenser: 

o Priser på konkurranselisenser ble ikke behandlet på møte, og prisene som står i 
referatet er derfor kun til informasjon. 

• Sak 2002-05 – Stevner/Betaling på stevner 
o Centrum ønsker å avholde NM i Bergen, de jobber med å få låne Haukelandshallen 
o ØRBS arrangerer NC II 
o Om Tøyen arrangerer NC I er ennå ikke avklart 

 
2002-10 Status – Fagkomiteen, mønsterlandslaget 

• Kampsportforbundet må sende et brev til WTF/Kukkiwon om det nye styret for 
Taekwondo. Vis ikke får vi ikke godkjent nye dan-graderinger. 

• Dan-diplomer fra Kukkiwon. Det er problemer med å mottatt innbetalinger fra de som skal 
ha dan-diplomer. Det er gjort en avtale med administrasjonen, om å opprett en egen konto 
for dette, for lettere å få oversikt over innbetalingen og adresser til de som betaler inne. 
Denne kontoen er ennå ikke opprettet ! 

• Cup-diplomer. Ny diplomer er under utarbeidelse, med ny logo og utforming. 
Seksjonsstyret mener at diplomene max må koste kr 10,- pr stk i utsalg fra forbundet og at 
dette må inkludere utgiftene pluss en liten fortjeneste. 

• Mønsterlandslaget. Første møte med Cho avholdt, noen uklarheter angående organisering. 
Jostein kommer med et skriftlig forslag til neste møte angående organisering av 
mønsterlandslaget og samarbeidet med Cho.  
 

2002-11 Status – Kamplandslaget 
• Første møte i ressursgruppen avholdt med nye medlemmer fra styret. Budsjettforsalg for 

2003 ble fremlagt på møtet. Landslagskontrakter ble behandlet 
• Samarbeidsavtale mellom NKF og Olympiatoppen er underskrevet, med forbehold om 

godkjenning i forbundsstyret. 
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• Utøverkontrakt: Det inngåes utøverkontrakter for alle på landslaget fram til nyttår, dvs 
01.08.2002-31.12.2002. Etter dette følger kontraktene kalenderåret. Alle utøvere som skal 
få støtte fra forbundet må ha utøverkontrakt. Frist for å signere utøverkontrakt settes til 1. 
august 2002. 

 
2002-12 Status - Dommerkomiteen 

• Dommerkomiteen vil bestå av 3-4 personer. Så langt er Erling Mytting og Harald C. 
Hansen tatt ut til komiteen. 

• Arbeid med å oversette det nye internasjonale reglementet vil bli påbegynt iløpet av 
sommeren. Nytt regelverk iht det internasjonale vil ikke begynne å gjelde før 1. januar 
2003. 

 
2002-13 Kjøp av matter 

• Forbundet må skaffe matter en ring ifm fullkontakt iht de nye reglene. Det er avsatt 
25 000,- i budsjettet til dette og en trenger 144 m² med matter. Mattene må være to-farget 
slik at kampområdets størrelse lette kan endres iht de nye reglene som kommer. 

• Sverre får i oppdrag å forhandle kjøp av matter innenfor det budsjettet som foreligger. 
 

2002-14 Økonomi/Budsjett 
• Budsjettet for 2002 bør revideres, og forslaget er at nytt revidert budsjett vedtas på neste 

møte i august.  
• Status overskudd på budsjetter er pr i dag som følger (i hele tusen kroner) 
 

128 000,- Overskudd iht korrigering underskudd 2002 
   +    26 000,- Tilbakerføring fra forbundet 

155 000,-  
-    33 000,- Kostnader fra 2001 + Trude (7500,-+1500,-) 

122 000,-  
-    50 000,- Avsatt til EM 2004 

72 000,-  
? Satsning høsten 2002 – Vedtatt nå ??? 
? Estimert overskudd 2002, iht gjeldende budsjett 

 
• Det avsettes 8000,- til 50065 deltagelse int. dommere for Wonderful Copenhagen 17. 

august 2002. Det kan da sendes 4 dommere til dette stevnet. 
 

2002-15 Søknad om Stipend: 
 
Vedtak: 

• Ole Stubberud, Nesodden  tildeles 5 000,- i stipend fra Norges Taekwondo Forbund 
• Tildeling av Stipend forutsetter at en kan dokumentere inntak 2002/2003 på WANG 

Toppidrett. 
 
2002-16 Hybel til landslagstrener kamp 

• Seksjonsstyre godkjenner leie av hybel til landsalgstrener fra 1. juli 2002. 
• Kostnadene ved hybelleie må dekkes av avdeling 21 – Kamp innenfor dagens rammer. 
 

2002-17 Sponsorer 
• Gjennomgang av status sponsorer. Alle avtaler opphører innen 31.12.2002 
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• Nye sponsorfremstøtt må gjøres, men en trenger noen informasjonsmateriell for dette. 
o Sverre skaffer utøverprofil på kamputøverne 
o Jostein skaffer utøverprofil på mønsterutøverne 
o Terje prøver å skaffe bilder 
o Stig Ove og Anne Cathrine jobber med en brosjyre til sponsorene og sponsorarbeid 

 
2002-18 Andre avtaler 

• Status på andre avtaler er som følger: 
o Avtalen med Micahel er reforhandlet av det gamle styret men ikke underskrevet 
o Det finnes ingen avtale med Shah, men en må inngås 
o Administrasjonen må inngå en avtale med en lege for NM og NC, samt avholing av 

kurs for dommerne. Kurset må holdes innen 15. september. 
o Seksjonen har ingen avtale med noe legesenter. Landslaget i kamp dekkes gjennom 

avtaler Olympiatoppen har. 
 
2002-19 Status EM2004 

• Fremlagt budsjett inneholder noe dobbeltposter, og vil bli gjennomgått og satt opp på nytt 
til neste møte. 

• Maskot/emblem før skaffes, forslag bør fremlegges/skaffes snarest 
• Sponsorarbeid må starte nå 
• Billettsalg og priser må diskuteres bedre 
• Opprettelse av AS. Muligheter for å selge andeler, av f.eks kr 1000,- til klubbene, med 

lovnad om at f.eks 50% av overskuddet går tilbake til de klubbene som er med. 
 
Ikke behandlede saker: 

• Støle sendte inn forslag på saker til møte samme dag som møte skulle holdes. Disse ble ikke 
ble tatt opp under møtet. De var som følger: 

o Lav påmelding på NC – (Forslag om prøveording for NC II) 
o Innføre særregler mhp uanstendig oppførsel og knocking 

 
Neste møte: 

• Neste møte avholdes lørdag 24. august kl 10:00-16:00 på forbundetsmøterom, Idrettenshus, 
Ullevål Stadion 

• Agenda for møte sendes ut senest mandag 19. august, så forslag til saker må være innmeldt 
innen uke 33. 


