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STYREPERIODEN 25.02.18 – 13.03.19 
 

 

Styret, møteaktivitet og medlemstall 
 

Styret har i perioden bestått av følgende personer: 

 

Hovedinstruktør Jessica B. Stenholm 

Leder    Stig Ove Ness 

Nestleder  Harald Nyberg 

Medlem Synne Runningen Eikrem, Jens Christian Gjesti  

og Gitte Østhus 

Varamedlem Eir Hol og Kristine Søgnesand 

 

Revisor  Tom Øverland og Sayed Zakir Husseini 

 

Valgkomite Anders Galgerud, Andreas Ernst-Georg Wagner og Elizabeth 

Lyster Andersen 

 

Styret, revisorer og valgkomiteen ble valgt på årsmøte 25. februar 2018. 

 

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter, gruppevis instruktørmøter og 4 sosiale kvelder på 

klubben. I juni ble det gjennomført en sortbelte tur til Korea, med 7 deltagere, og i desember en 

instruktørtur med styret til en Taekwondo Workshop i Lisboa/Portugal. 

 

Instruktør/styretur i 2018 gikk igjen til Lisboa/Portugal i begynnelsen av desember. 

 

Antall medlemmer som har betalt medlemskontingent var pr 31. 12. 2018 totalt 208 stk. 

Betalende medlemmer på våren var 153, med en god økning på høsten til 165. Klubben har tatt 

inn 72 nybegynnere i løpet av året, der hovedsaken av disse nye medlemmene har vært på 

barnepartiene på Bislett og Ullevål/Berg.  

 

 

Treningslokaler 
 

Klubben har utløst opsjonen på 5 nye år iht driftsavtale, med Oslo Kommune, Bymiljøetaten 

(BYM) avdeling idrett for Bislett stadion. De opprinnelige kontrakten gjaldt til 31.12.2014. 

Styret jobber med å få skrevet under på en ny 5 års avtale, men har ikke fått svar fra Oslo 

Kommune, Bymiljøetaten om dette ennå. Klubben har vært i kontakt med BME og også OIK 

om denne saken i perioden. 

 

Lokalene i Bislett Stadion består av 4 små garderober, der 2 og 2 deler felles dusj, 

trenergarderobe, 2 treningssaler, styrkerom, pause-krok og kontor. 

 

Klubben har selv investert i hyller, sofa, stoler, bord og ikke minst utstyr til styrkerommet. 

Slik det fremkommer i regnskapet. Treningsutstyr er også innkjøpt i form av pads, puter, 

hjelmer, vester, elektroniske vester, tjukkas og benker. 
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Instruktører og høyere graderte utøvere kan få nøkkel til lokalene og står da ansvarlig for å låse 

opp og igjen inngangsdøra mot Bislettgata. Facebook gruppen til klubben, brukes for å 

informere andre om at en låser opp utenfor de vanlige treningstidene. 

 

Renhold og indre vedlikehold utføres av klubben iht avtale med BYM avd idrett. Klubben har 

satt ut renhold til Maid 4 You, etter en anbudsrunde i februar 2011. Renholdsløsningen er nå 

under revurdering, og klubben prøver ut nye robotstøvsugere i første kvartal 2019. 

 

Barnegruppe som frem til sommeren 2018 trente på Ullevål skole på torsdager kl 16:45, ble fra 

høsten 2018 flyttet opp til den nye gymsalen på Berg Skole. Der klubben har fått treningstid fra 

17:00 til 18:00 på torsdager. Klubben har også fått et eget skap på Berg skole, så nå har en et 

sted å ha sparkeputer, pads og drakter liggende. 

 

 

Treningsaktiviteter  
 

Barnegruppen på Bislett avholder treningen på tirsdager. Barn med hvitbelte trener 17:30-

18:30, mens de som har gradert seg til gult belte trener fra 18:30 til 19:30. Ordningen med to 

trengs partier for barn fungerer bra. I tillegg kommer barnegruppa som trenger på torsdager på 

Ullevål/Berg skole, hvor none av de som trener på Ullevål/Berg skole er også innom på Bislett 

på tirsdager. 

 

Fra 2015 er det så delt opp i ungdom, 12 til 17 år og voksne fra 18, som trenger på mandag og 

onsdager. Fra 2017, er dette så endret til at voksenpartiet går fra og med 16 år og oppover. 

Ungdom trener fra 18:00 til 19:30, og voksne trener fra 19:30 til 21:00 begge dager. Vi har nå 

gått bort i fra at nybegynnere fra 10.cup til 7. cup trener sammen, og at det kun er 6. cup til 1. 

cup og dan som trener sammen. Vi mener vi kan rekruttere flere voksne over 16 år, ved å la de 

trene sammen med andre voksen og ikke med ungdom/barn. Voksenpartiet vil derfor nå ha 

utøvere fra 10. cup til 6. dan på treningen. 

 

Torsdag har det vært kamptrening, mønstertrening og aero-kick trening, som har vært åpen for 

alle. Mønstertreningen startet opp i 2015, har vært et godt alternativ til de som ikke ønsker å gå 

kamp.  

 

Ut over dette har det vært åpning for egentrening via klubben lukkede Facebook-side.  De med 

nøkler har låst opp og åpent klubben for de som ønsker å trene på denne måten. 

 

Styrkerommet har vært åpent for bruk av foreldre og andre tilsluttet klubben, i klubbens 

åpningstider fra kl 18:00 til ca 21:00 hver dag. Det kreves at en har gjennomført et 

sikkerhetskurs for bruk av styrerommet før en får lov å bruke dette. Aldersgrense for bruk av 

styrkerommet er satt til 16 år. 

 

Egne kurs og utleie har foregått i helgene. 

 

Det var som vanlig felles sommertrening hver onsdag gjennom hele sommeren 2017. 

Sommertreningen var åpen for de over 12 år, ikke for barnegruppa. 
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Trenerkurs  
 

Nytt giv for å gi alle som instruerer, både blå, rød og sortbelter godkjente trenerkurs gjennom 

kurs levert av Norges Kampsportforbund. Første del er Trener I, der del 1 er en 

hjemmeoppgave på internett med opplæring og en test, så følger del 2 og 3, som er 

samlingshelger med teori, praksis og tester. 

 

 

Seminarer 
 

9. til 11. mars  – Mønstertrening 

 

Helgen 9. til 11. mars var Gradmaster 

Paulo Martins i klubben for å undervise 

Sune Østli i mønster. Ble en veldig bra og 

personlig trening, som Sune fikk meget 

godt utbytte av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktørtur til Korea sommeren 2018 
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Vi var 9 stk som dro på tur, 7 instruktører og 2 "maskotter". Programmet var ambisiøst da vi 

ville rekke så mye som mulig på de dagene vi hadde i fellesskap. Vi var så heldige at vi fikk 

trene på Arirang Taekwondo som er en av de ledende klubbene i Korea på poomsesiden da de 
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har en 2 ganger verdensmester i poomse og en tidligere landslagstrener og olympisk dommer 

som hovedinstruktører. Det er også en av få klubber som har kvinnelige hovedinstruktører. 

Vi var først i Muju for å trene, se og oppleve Taekwondowon. Det ble en lang dag med mye 

inntrykk og trening utendørs i varmen. Vi var på grensen til Nord-Korea, DMZ og fikk 

også vært i tunnelene. Det hele var en spesiell og sterk opplevelse. Den kvelden var vi på 

båttur på Han elven. Helt annerledes var turen opp på Mt.Seroksan. Fantastisk landskap. Vi 

besøkte også Sinheungsa tempel hvor vi hadde 2 dager og en natts "Templestay". Dette 

var en øvelse i ro, stillhet og meditasjon hvor vi fikk være del av tempelets liv en liten stund. 

Fellesturen ble avsluttet med et besøk til Naksana Tempel og Hajodae fyrhus. Det ble en tur 

med mange forskjellige inntrykk, men med gode minner og opplevelser i fellesskap. 

 

 

13. og 14. oktober  – Treningssamling kamp: 

 

Det ble igjen avholdet seminar med kamptrening, lørdag 13. og 14. oktober, med Sarah 

Stevenson og Steven Jennings fra Storbritannia, i klubbens lokale på Bislett. Sarah Stevenson, 

er 3 ganger gullvinner fra VM og Bronsevinner fra Beijing OL 2008. Stephen Jennings er 

tidligere utøver og nå landslagstrener for Storbritannias OL lag. Det var en god gjenng som var 

samlet og fikk en god trening sammen med Sarah og Steven. 

 

 
 

 

26. og 27. januar 2019 - Mindfulnesskurs 

 

Helgesamling med mindfulnesskurs, gratis for klubbens medlemmer. 

Kurset var holdt av Isabelle Ophof, og ble godt mottatt av de som var med. 

 

 

Besøk i klubben 
 

Fredag 5. oktober var det storfint besøk i dag. Dong Sup Lee ,9.Dan og medlem av Koreas 

Nasjonalforsamling var her med en ambassade delegasjon. Interessante utvekslinger av 

erfaringer og ideer fremover. De var imponert av det vi har fått til i klubben. 
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Stevner 
 

Klubben har avholdt Norgescup 2 og 

Østlandscup 2, lørdag 17. og søndag 

18. mars 2018 på Bygdøhus. Noen var 

med å hjalp til med rigging på fredag 

16. mars mens mange var med på 

selve arrangementet på lørdag og 

rydding på kvelden. Deltagelse var bra 

på stevnet, så klubben fikk avholdt et 

godt stevne, som de fleste syntes var 

bra. 

 

Økonomisk status etter stevnet ble et 

overskudd på 26 651,95 Og det må vi 

si oss godt fornøyd med. Vi har også 

fått mange gode tilbakemeldinger fra 

klubbern og seksjonen på stenvet. 
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Sosiale aktiviteter 
 

Klubben har i løpet av året avholdet flere sosiale aktiviteter. Her følger en kort oppsummering 

av alle sammen med tekst og bilder. 

 

 

16. april - Oslo LEKENE 2018 - Ungdom/voksne: 

 

Oslo Lekene 2018 ble avholdt 16. april. Etter god innsats fra alle deltakerne, ble det 

premieutdeling og feiring med pizzafest.  

 

Klubbmester 2018 ble Wilhelm! 
 

  
Resultatene fra individuelle øvelser: 

 

Stige (best av 3 forsøk) 
1. Arne, 5:50 

2. Filippa, 5:56 

2. Johannes, 5;56 

Situps (flest på 30 

sekunder) 
1. Leon 

2. Wilhelm 

3. Sindre 

Pushups (flest på 30 

sekunder) 
1. Leon (40) 

2. Arne (37) 

3. Johannes (25) 

Lengdehopp 
1. Wilhelm (240cm) 

2. Johannes (210cm) 

3. Sindre (208cm) 

 

 

Hinderløype 
1. Wilhelm 18:37 

2. Johannes 20:23 

3. Alfred 21:07 

 

Shuffle Run (4 mot 4, 

cup) 
1. Wilhelm 

2. Alfred 

3. Johannes 

 

 

 

24. april – Barneleker: 

 

Barnelekene ble avholdt samlet for begge barnegruppene, pluss det var også med 

deltagere fra Ullevål skole. Det ble kjørt 2 runder med forskjellige øvelser, får det hele 

ble avsluttet med premieutdeling til alle og kylling-wraps. 

 

 

14. november – Vaske klubben dag: 
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Stor dag for å få vasket klubben, der det ikke blir vasket til vanlig de 2 dagene i uken vi 

har renhold. Spesielt garderober og treningsrommet trenger en slik vask. 

Mange som var med, og som vanlig avsluttes det med mat og drikke. 

 

 
 

29. november - 2. desmeber – Instruktør/styretur til Lisboa/Portugal 

 

 
 

Vi var 10 stk som dro til Lisboa hvor Master Stig Ove har vært flere år og undervist og 

hjulpet til på GM Paolo's årlige samling. I år deltok også GM Jessica og Master 

Asbjørn som instruktører i temaet "Selvforsvar og voldens mekanismer". Resten var 

med som deltagere på seminaret som hadde 135 deltagere i tillegg til instruktører fra 

Tyskland, Nederland, Spania og Belgia. Det var topputøvere og trenere både innen 

poomse og kamp. Mye nyttig kunnskap og erfaring å ta med tilbake. Vi hadde fredagen 

fri til litt sightseeing og det ble både buss, båttur og museumsbesøk. Lørdagen ble 

avsluttet med en hyggelig middag med de andre instruktørene. 

 
 

12. desember – Julegradering og julefest: 

 

Som vanlig avsluttet vi året med julegradering og julefest. Denne gange ble 

graderingen gjennomført på torsdag, mandag og tirsdag, i forkant av julefesten på 

onsdag 12. desember. 

 

Det ble servert koreansk mat, og julenissen kom innom i år. 

 

I tillegg loddet vi ut små og store premier, som instruktører og klubbens dommere har 

samlet inn gjennom året fra diverse reiser og oppdrag som de har vært med på. 

 

I tillegg fikk alle instruktører som har jobbet i perioden, og sittet i graderingspanelene 

en ny dobok av klubben, men klubb-logo. Dobokene vil bli levert ut en gang i 2019, når 

klubben har fått valgt ut nye type dobok å bruke. 
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Den store avslutningen av julelotteriet er trekning av juletreet som er kjøpt inn til 

julefesten. Vinnere får gleden av å vinne juletreet og har derav ansvaret for å ta det med 

ut av klubben etter at festen er ferdig. Årets juletre havnet hos Master Jessica. 

 

Forsikring 
 

Klubbens medlemmer er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (NIF) tom 12 år og i Norges 

Kampsportforbund (NKF) fra 13 år. Klubben betaler forsikringspremie til NKF for de over 12 

år, mens forsikringen hos NIF for de tom 12 år er gratis for klubben. 

 

Klubben har tegnet egen underslagsforsikring hos Gjensidige etter krav iht NIF’s lover. 

Klubben har tegnet egen innboforsikring på kr 500 000,- hos Gjensidige. 

Forsikringsnr hos Gjensidige er 68752817 

 

 

Økonomi  
 

Klubben har i 2018 hatt et meget godt økonomisk år.  

 

Regnskapet for klubben for 2018 består av 420 poster. Regnskapet gjort opp med et 

driftsresultat på kr 158 980,61 og et overskudd på kr 162 758,62. Mot et budsjettresultat som 

var satt opp til å gå i null. Klubbens egenkapital pr 31.desember 2018 er kr 1 075 090,42.  

Styret anser at klubben økonomiske situasjon er god. 

 

 

Profileringstiltak 
 

Plakater har blitt trykt opp, og noen har også tatt seg tid til å henge opp noen av disse.  

Klubbens hjemmeside fikk ny design i januar 2014, og har gjennom året blitt oppdatert med 

nye nyheter.  Klubben har også egen Facebook side, som brukes flittig. 

 

Det ble i 2011 kjøpt inn 10 beach-flagg av 2 forskjellige versjoner. Disse er nå forbrukt.  

Bannerne ved inngangsdøra har blitt tatt ned, ifm ny logoporfil for Oslo Kommune som skulle 

komme. Denne er blitt utsatt på ubestemt tid, så for tiden er det noe vanskelig å finne frem til 

klubben.  

 

Styret har bestemt at nye beach-flagg og banner over inngangspartiet skal anskaffes i 2019. 

 

 

Logo utstyr: 

 

Alle sortbelter i klubben har nå fått en eller to dobok, men OSLO på ryggen og klubblogo med 

navn under på venstre bryst. Nye sortbelter eller gamle som kommer tilbake får også dette av 

klubben. Alle sortbelter får også et sort klubbbelte når de gradere seg til 1. dan. 

 

Styret har laget en overtrekks/treningspakke med utstyr som har OSLO på ryggen og 

sparkefiguren med OSLO på venstre bryst.  
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Eir Hol har designet den nye rygglogoen med drage, tiger og spark, som ble tatt i bruk fra 

høsten 2017. Den nye logoen vil bli brukt på ryggen på overtrekks drakter og t-skjorter 

fremover. 
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Fadderbarn: 

Oslo Taekwondo klubb har et fadderbarn, Ho Yung i Sør-Korea, gjennom Verdens Barn, 

Children of the World.  

 

Konkurranseresultater 

 
24. februar 2018 – German Open, Hamburg 

Sune Østli, mønster 

 

24. februar 2018 - Regionalt stevne/Østlandscup 1 på Jessheim 

Billie, mønster ungdom cup - GULL 

Johannes, kamp ungdom B - SØLV 

Eir Hol, mønster senior I cup – SØLV 

 

 
 

18. mars 2018 - Regionalt stevne/Østlandscup 2 på Bygdøhus/Oslo 

Chetsupa, kamp, ungdom ØC – 1. plass 

Billie, mønster, ungdom ØC – 1. plass 

Filippa, kamp, ungdom ØC – 2. plass 

Dan Jay, kamp, voksen ØC – 2. plass 

Francisca og Dan Jay, mønster-par A – 2. plass 

Eir Hol, mønster senior I cup 

Johannes, kamp ungdom  NC  

Mathilde, kamp ungdom ØC 

 

18. mars 2018 – Belgia Open G-stevne 

Sune Østli, mønster 

 

23. mars 2018 – Spansk Open G-stevne 

Sune Østli, mønster 

 

2. juni 2018 – Austrian Open G-stevne 

Sune Østli, mønster 
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27. oktober 2018 – 3rd Open Poomsae TKDSAC, Portugal 

Sune Østli, mønster – Gull Team Senior 

Sune Østli, mønster – Sølv par Senior 

Sune Østli, mønster – Bronse individuelt Senior 

 

30. september 2018 – Hungarian Open 

Sune Østli, mønster – Gull individuelt Senior 

Sune Østli, mønster – Gull Team Senior 

Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes (Ski TKD) – mønster – Bronse par Senior 

 

17. november 2018 – Norgesmesterskap (NM 2018) på Trondheim 
Sune Østli, mønster – Gull individuelt Senior 

Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes (Ski TKD) – mønster – Bronse par Senior 

 

20. januar 2019 – Nordisk Mesterskap 2019, Keflavik - Island 
Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes – mønster – Sølv par Senior 
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09. februar 2019 – German Open 

Sune Østli, mønster individuelt 

Tuva Hatlend Kjødnes, mønster individuelt 

Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes – mønster, par Senior 

 

16. februar 2019 – Lille Open/Frankrike 

Sune Østli, mønster individuelt 

 

23. februar 2019 – Norgescup1/Østlandscup1  på Bygdøhus/Oslo 

Johannes, kamp junior B NC - Sølv  

 

 

Dommeraktiviteter 

 

Oslo Taekwondo Klubb er en klubb med mange nasjonale og internasjonale dommere, og 

klubben har gjennom lang tid vært godt representert med dommere på regionale, nasjonale og 

internasjonale stevner. Klubbens dommere er: Stig Ove Ness, Asle Fredriksen, Erling 

Svanberg Mytting, Gitte Østhus og Narges Mokhtari 

 

På internasjonalt nivå klubben støttet og sendt dommere ut til utlandet i 2018/2019: 

 

Stig Ove Ness: 

 Malmø Open, Malmø, Sverige - 2018 

 Queensland State Championship, Brisbane, Australia - 2018 

 Wonderful Copenhagen TT, Valby, Danmark - 2018  

 Croatia Open G1, Zagreb, Croatia – 2018 

 Nordisk, Keflavik, Island – 2019 

 US Open, G2, Las Vegas, USA - 2019 

 

Asle Fredriksen: 

 Belgium Open, Lommel, Belgia - 2018  

 3rd World Taekwondo President’s Cup Europe, Athens, Helleas - 2018 

 Luxembourg Open G1 – 2018 

 IRRC refresher, Gwangju, Korea 2018 

 KimUnYoun Cup, Korea - 2018 

 Wonderful Copenhagen TT, Valby, Danmark - 2018  

 World Taekwondo Grand Prix 3, Taoyuan, Taiwan - 2018 

 3rd Para Taekwondo IR Kyorugi Seminar, Mølmø Sverige -2018 

 8rd World Para Taekwondo, Antalya, Tyrkia -2019 

 4th World Taekwondo President Cup Europa, Antalya, Tyrkia -2019 

 Tokyo Olympic Referee Training & Selection Camp, Moskva – 2019 

 

 Best referee - World Taekwondo President’s Cup Europe - 2018 

 Best sportsmanship award - KimUnYoun Cup, Korea - 2018 
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Erling Svanberg Mytting: 

 Junior VM, Hammamet, Tunisia – 2018 

 Senior EM G4, Kazan Russland – 2081 

 Austrian Open G1, Innsbruck – 2018 

 Luxembourg Open G1 – 2018 

 Oceania Championship G4, Papetee Tahiti – 2018 

 President Cup Oceania, G2 – Papeete Tahiti – 2018 

 Serbia Open G1, Beograd – 2018 

 Croatia Open G1, Zagreb, Croatia – 2018 

 IRRC, Bangkok – 2018 

 Nordisk, Keflavik, Island – 2019 

 Tokyo Olympic Referee Training & Selection Camp, Moskva – 2019 

 

Gitte Østhus: 

 Wonderful Copenhagen TT, Valby, Danmark - 2018  

 Nordisk, Keflavik, Island – 2019 

 

Krets og forbundsarbeid: 
 

Gitte Østhus ble på tinget 26. og 27. mai 2018 valgt inn som seksjonsleder for 2 år. Oslo 

Taekwondo Klubb har nok en gang inntatt den høyeste posisjonene i Taekwondo Norge. 

 

Stig Ove Ness sitter som leder av Idrettens samarbeidsutvalg i bydel Frogner, som er et lokalt 

utvalg under Oslo Idrettskrets for alle idrettslagene i bydel Frogner. Stig Ove sitter som leder 

frem til september 2019, da det er valg på leder igjen.  

 

Håkon Fredriksen, er medlem i seksjonsstyret i perioden juni 2016 til mai 2018, Håkon leder 

også arrangementskomite i taekwondo-seksjonen 

 

Erling Svanberg Mytting sitter som leder av dommerkomiteen. Komiteen er en felleskomite for 

både kamp og mønster. 
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Asle Fredriksen var medlems av arrangementskomiteen i taekwondo-seksjonen frem til mai 

2018. 

 

Synne Runningen Eikrem er medlems av arrangementskomiteen i taekwondo-seksjonen fra 

juni 2018. 

 

Klubben har vært representert med en eller 2 medlemmer i seksjonsstyret de siste 20-25 årene, 

I tillegg til å ha medlemmer sittende i både dommerkomiteen og arrangementskomite over lang 

tid. Det er noe ingen andre klubben kan skryte av.  

 

 

Gradering 
 

Gjennom året har blitt avholdt påske, sommer og julegradering for cup-graderte i klubben.  

 

 

Det har blitt avholdet en dan-gradering i perioden, og vi har fått følgende nye dan-grader i 

klubben. 

 

Sommergradering: 

Eir Hol     1. dan 

Andreas Ernst-Georg Wagner  1. dan 
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Nestleder
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Styremedlem
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Hovedinstruktør
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Styremedlem


