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STYREPERIODEN 13.03.19 – 16.03.20 
 

 

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 Maria Erenskjold 

 

Valgkomite Anders Galgerud, Andreas Ernst-Georg Wagner og Elizabeth 

Lyster Andersen 

 

Styret, revisorer og valgkomiteen ble valgt på årsmøte 13. mars 2019. 

 

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter, et felles instruktørmøte i august 2019. Gruppevis 

instruktørmøter og 5 sosiale kvelder på klubben. I november ble det gjennomført en 

instruktørtur med styret til Paris og Paris Open. 

 

Antall medlemmer som har betalt medlemskontingent var pr 31. 12. 2019 totalt 227 stk. 

Betalende medlemmer på våren var 179, med en endring på høsten til 171. Klubben har tatt inn 

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

barnepartiene på Bislett og Berg. 

 

 

Treningslokaler 
 

Klubben har fått en 6 måneders forlenget driftsavtale, med Oslo Kommune, Bymiljøetaten 

(BYM) avdeling idrett for Bislett stadion. De opprinnelige kontrakten gjaldt til 31.12.2019. 

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

Oslo Kommune, Bymiljøetaten om dette ennå. BYM har utsatt signeringen av ny avtale og 

forlenget nåværende avtale med 6 måneder, ut juni 2020. Dette fordi BYM juridiske avdeling 

ikke kunne godkjenne det utkastet, som var fremlagt til idrettslagene i Oslo. 

 

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 fra første kvartal 2019. 

 

Klubben har også en barnegruppe på Berg skole, der har klubben 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 hvitt 

belte trener 17:30-18:30, mens de som 

har gradert seg til gult belte trener fra 

18:30 til 19:30. Ordningen med to 

treningspartier for barn fungerer bra. I 

tillegg kommer barnegruppa som trenger 

på torsdager på Berg skole, hvor non av 

de som trener på Berg skole er også 

innom på Bislett på tirsdager. 

 

Ungdom, fra 12 år til 15 år, har 

treningstider på mandager og onsdager 

fra 18:00 til 19:30.  

 

Voksenpartiet fra 16 år og oppover har 

treninger mandager og torsdager fra 

19:30 til 21:00 begge dager.  

 

Vi har gått bort fra å dele opp treningene 

mellom nybegynnere fra 10. cup til 7. 

cup, og viderekommende fra 6. cup og 

oppover. Dette for å prøve å rekruttere 

flere som er over 16 år til å begynne. 

Ungdommer, mellom 12 og 15 år, som 

har fått rødt belte, minimum 4. cup, kan 

trene sammen med voksengruppa de 

dagene det passer for dem. De kan derfor både være på ungdomsgruppa og voksengruppa. 

 

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 åpnet for egentrening via klubben lukkede Facebook-side.  De med 

nøkler har låst opp og åpnet klubben for de som ønsker å trene på denne måten. 
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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 styrkerommet 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 2019. 

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

 

Trenerkurs/Antidoping-arbeid 
 

Ny 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. 

 

Klubben har også registrert seg som Rent 

Idrettslag hos Antindoping Norge, og alle 

aktive utøvere skal gjennomføre 

antidoping e-læringskurset og ha en 

antidopingprat med instruktøren. 

 

Informasjon om Rent Idrettslag er 

publisert på nettsiden og FB siden, og 

plakaten om Rent IL er hengt opp i 

klubblokalet på 2 steder. 

 

 

Seminarer 
 

23. til 24. mars – Mønstertrening 

 

Inspirasjonssamling/treningssamling ble gjennomført iht planen med grandmaster Paulo 

Martins fra Portugal, som instruktør. Det var totalt 21 deltager på samlingen. Fra følgende 

fylker: Oslo 13 stk,  Akershus 5 stk og Hedmark 3 stk. 

 

Klubben fikk støtte fra Oslo Kommune på kr 12 500,- for å gjennomføre denne samlingen. 

Taekwondo WT-seksjonen støttet samlingen med kr 5 000,-, disse pengene ble det søkt om i 

desember 2019, og utbetales i 2020. 

 

Samlingen besto av 2 økter a 3 timer trening på lørdag, og 2 økter a 2 timer på søndag. 

Paulo Martins måtte dessverre reise hjem tidlig søndag formiddag. Da tok Sune Østby over 

treningen for resten av søndagen. 
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21. og 22. september – Treningssamling kamp: 

 

Inspirasjonssamling/treningssamling ble gjennomført iht planen med Steven og Sarah 

Jennings, fra UK, som instruktører. Det var totalt 30 deltagere på samlingen. Fra følgende 

fylker: Oslo 24 stk og Buskerud: 6 stk. 

 

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 

gjeng som var samlet og de fikk en god trening sammen med Sarah og Steven. 

 

Klubben fikk støtte fra Oslo Kommune på kr 10 000,- for å gjennomføre denne samlingen. 

Taekwondo WT-seksjonen støttet samlingen med kr 5 000,-. Disse pengene ble det søkt om i 

desember 2019, og utbetales i 2020. 

 

 

 



Oslo Taekwondo Klubb  Side 6 av 27 

 

 

 

 

 
 

 

29.  november til 1. desember  – Treningssamling Sufi Valerie Lee 

 

I overgangen mellom november og desember fikk klubben besøk igjen av Sufi Valerie Lee fra 

San Fransisco. Sufi Valerie Lee er en meget kjent instruktør og mester, og hun delte sin 

kunnskap med oss. Hun hadde 3 forskjellige sesjoner: 

 

 Healthy Reasons with the Seasons/The Winter 

What would you like to know about staying healthy this winter? Within an 

interactive open forum, we can all beat the cold winter blues. Living according 

to the seasons (just as the animals do) is a natural and practical approach to 

good health, and environmental factors affect us more than we realize. Come 

and discuss healthy reasons with the seasons, share warm up exercises and 

learn Chinese self-massage. 

 

 The In and External Health Exercises of Bagua Palms 

The bagua’s system’s eight internal palms are breath exercises done with the 

imagery of mythological and terrestrial animals. The addition of the specialized 

step provides a complete form of health exercise, that massages internal organs, 

lubricates the joints and strengthens muscle, tendons, and bones. This is an 

excellent example for the ideal of traditional Chinese breath exercises….both 

the internal and external has to be well balanced to harmonize together. 

 

 Five Animals, Five Elements, Leven 1 

Are you lost in your oceans of emotions? A popular Chinese health exercise 

developed thousands of years ago by Dr. Hua To, the five animals are simple 

and effective exercises to promote good health by revealing the self and life you 
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are living. Each animal has it’s distinct relationship with internal organs and 

these organs in turn have a distinct relationship with the five emotions of the 

elemental system. This seminar will introduce the five animal exercises and 

their interactions with each other according to the five elements. 
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Stevner: 

 

 Norgescup 2/Østlandscup 2 - 2019 
 

Klubben avholdt Norgescup 2 og 

Østlandscup 2, lørdag 4. mai. 

2019 på Bygdøhus. Noen var med 

og 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, og klubben 

fikk avholdt et godt stevne, som 

de fleste syntes var bra. 

 

Økonomisk status etter stevnet 

ble et overskudd på 61 655,38 

Det må vi si oss godt fornøyd 

med. Vi har også fått mange gode 

tilbakemeldinger fra klubber og 

seksjonen på stenvet. 

 

 

 

Nordisk mesterskap 2020: 
 

 
 

Oslo Taekwondo klubb hadde i perioden tatt på seg å arranger det 8. Nordiske i Norge, 

og det 3. Nordiske som har blitt gjennomført i Oslo. Valget på hall falt til slutt på 

Oppsal Arena, som hadde stor nok plass til et slikt stort stevne. 

 

Endelig økonomisk resultat etter Nordisk, blir først klart etter at Oslo Kommune har 

behandlet søknaden om støtte på kr 200 000,- i mars/april 2020. Foreløpige tall viser at 

klubben ikke vil gå underskudd på Nordisk uansett hva Oslo Kommune til slutt bidrar 

med til stevnet 
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Et stevne blir til gjennom mye jobbing i klubben. Her et bilde fra romjulen 2019, der alt 

utstyr sjekkes og oppgraderes, lånte bord, flaggstenger og mer gjøres klar for transport 

til Oppsal arena. 

 

 
 

Et lite utvalg av bilder fra Nordisk: 
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Etter Nordisk ble det holdt en klubbkveld for de frivillige, der alle som hadde deltat som 

frivillige fikk et diplom og en medalje fra stevnet som suvenir. 
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Sosiale aktiviteter 
 

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

alle sammen med tekst og bilder. 

 

 

25. mars - Oslo LEKENE 2019 - Ungdom/voksne: 

 

Oslo Lekene 2019 ble avholdt mandag 25. mars. Etter god innsats fra alle deltakerne, 

ble det premieutdeling og feiring med pizzafest.  
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Klubbmester 2019 ble Sindre ! 
 

 

Resultatene fra individuelle øvelser: 

Stige (best av 3 forsøk) 
1. Jørgen, 4:29 

2. Johannes, 4;33 

3. Sindre, 4:87 

Situps (flest på 30 

sekunder) 
1. Sindre, 31 stk 

2. Jørgen / Alvin, 30 stk 

3. Johannes, 28 stk  

Pushups (flest på 30 

sekunder) 
1. Alvin (37) 

2. Kristian (35) 

3. Leon (33) 

Lengdehopp 
1. Jørgen (251cm) 

2. Sindre (234cm) 

3. Johannes (231cm) 

 

 

Hinderløype 
1. Sinder 13:88 

2. Amalie 15:13 

3. Johannes 15:86 

 

Shuffle Run (4 mot 4, 

cup) 
1. Johannes 

2. Sidre 

3. Henrik 
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26. mars – Barneleker: 

 

Barnelekene ble avholdt samlet for begge barnegruppene, pluss deltagere fra Berg 

skole. Det ble kjørt 2 runder med forskjellige øvelser, før det hele ble avsluttet med 

premieutdeling til alle og pølsefest. 
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1. september – Instruktørmøte i hagen hos Asbjørn 

 

Instruktørene samlet seg i hagen hos Asbjørn for sosialt samvær og et instruktør møte før 

høsten trening startet for fullt. 
 

 
 

3. oktober og 19. november – K-pop Dance med Jack Choe 
 

Det ble i 2019 gjennomført 2 aktivitetskvelder med K-pop Dance. Dette for å ha litt 

sosialt samvær og lære det siste innen ungdomsdans fra Korea. Instruktør var Jack 

Choe. 
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29. november - 2. desmeber – Instruktør/styretur til Paris/Paris Open 
 

Årets instruktørtur gikk til Paris og Paris Open. Det ble en både våt og noe kaotisk 

reise, både med mye regn på fredagen,  og opptøyer i Paris sine hovedgater på 

lørdagen. 
 

 
 

5, 9, 10 og 11. desember – Julegradering og julefest: 
 

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

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

onsdag 11. 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 på. 
 

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

en ny overtrekksdress av klubben, med klubb-logo. Dobokene vil bli levert ut i januar 

2020, når de kommer fra trykking. Inntil da fikk alle instruktørene et lite gavekort å 

handle for til jul. 
 

Den store avslutningen av julelotteriet er trekning av juletreet, som nesten hvert år er 

blitt donert av Master Asbjørn julefesten. Vinnere får gleden av å vinne juletreet, og har 

deretter ansvaret for å ta det med ut av klubben etter at festen er ferdig. Årets juletre 

havnet hos Astrid Freja Hjort Nygaard. 

 

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 
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Økonomi  
 

Klubben har i 2019 hatt et meget godt økonomisk år.  
 

Regnskapet for klubben for 2019 består av 577 poster. Regnskapet gjort opp med et 

driftsresultat på kr 51 605,84 og et overskudd på kr 58 455,28. Mot et budsjettresultat på kr 0,- 

Klubbens egenkapital pr 31.desember 2019 er kr 1 133 545,70. 
 

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 doboker, med 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 graderer seg til 1. dan. 

 

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

sparkefiguren med OSLO på venstre bryst.  

 

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: 

 
1-3. april 2019 – EM Mønster, Tyrkia 

Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes– par 

Senior 

 

 

 

5-6. april 2019 – 1st Open European 

Taekwondo Beach Championships, Tyrkia 

Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes– par 

Senior - Bronse 

 

 

 

 

 

 

 

4. mai 2019 – Norges Cup 2/Østlandscup 2 på Bygdøhus/Oslo 

- Johannes - Gull (junior B) 

- Mathilde - Sølv (ungdom B) 
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22. Juni 2019 – Austrian Open 

- Tuva Hatlend Kjødnes – Team (3 stk) – Gull 

- Sune Østli – Team (3 stk) – Gull 

- Sune Østli – individuell – Sølv 

 

 
 

28. september 2019 – Norges Cup 3/Østlandscup 3 på Apalløkka/Oslo 

- Tuva Hatlend Kjødnes Gull (Senior inv) 

- Johannes - Bronse (junior A) 

- Mathilde - Sølv (ungdom B) 

- Francesca - Bronse (senior A) 
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 12. oktober 2019 – World Taekwondo Beach Championships, Egypt  

- Tuva Hatlend Kjødnes – individuelt – Sølv 

- Sune Østli – individuell – Sølv 

- Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes– par Senior – Sølv 

 

  

 
 

 9. november 2019 – Portugal Open – Lisboa/Portugal 

- Sune Østli – team – Gull 

- Sune Østli – individuell – Sølv 

- Tuva Hatlend Kjødnes – individuelt – Gull 

- Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes– par Senior – 

Gull 

 

Tuva ble også kåret til stevnet beste kvinnelige 

utøver 

 

Oslo Taekwondo Klubb ble 2. beste klubb i 

Portugal Open 
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17. november 2019 – Norgesmesterskap (NM 2019) på Opsal Arena 
Johannes - Sølv (junior A) 

Sune Østli, mønster – Gull individuelt Senior 

Tuva Hatlend Kjødnes, mønster – Gull individuelt Senior 

Sune Østli/Tuva Hatlend Kjødnes mønster – Gull par Senior 

 

 
 

18. januar 2020 – Nordisk Mesterskap 2020, Oslo - Norge 
Tuva Hatlend Kjødnes – mønster – Sølv individuelt 

 

 

 

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 har klubben 

støttet og sendt dommere til utlandet 

i 2019: 
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Asle Fredriksen: 

 5-6. februar, World Para-Taekwondo Championship, Antalya, Tyrkia 

 7-12 februar, WT President’s Cup – European region, Antalya, Tyrkia 

 1-4. mars, Tokyo 2020 Olympic training and selection camp, Moskva, Russland 

 16-17. mars, Belgian Open, Lommel, Belgia 

 27-29. mai, Tokyo 2020 Paralympic training and selection camp, Moskva, Russland 

 27. juni, WT President’s Cup – Oceania region, Gold Coast, Australia 

 28. juni, Oceania Para Taekwondo Championship, Gold Coast, Australia 

 29. juni Australia Open, Gold Coast, Australia 

 15-18. juli, KimUnYong Cup, Seoul, Korea 

 7-10. august, World Taekwondo Cadet Championship, Tashkent, Uzbekistan 

 9-10. november, British National Championship, Manchester, Storbritannia 

 

 
Pr 31. desember 2019 ble Asle Fredriksen 1st class Internasjonal Dommer 

 

 

Erling Svanberg Mytting: 

 Februar: Tokyo 2020 Olympic Games Selection and Training Camp, Moskva 

 Mars: Belgium Open, G2 

 April: Japan Open, Osaka 

 Mai: World Taekwondo Senior World Championships, G12, Manchester 

 Juni: Austrian Open, G1, Innsbruck 

 Juli: Kim Un Young Cup, G1, Seoul 

 August: Wold Taekwondo Cadet Championships, Uzbekistan 

 September: Prøve-OL, Tokyo 

 Oktober: Sofia Grand Prix, G8, Bulgaria 

 November: British Nationals, Manchester og French Open, Paris 

 Desember: Moskva Grand Prix Finale, G8, Moskva 
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Stig Ove Ness: 

 Nordisk, Keflavik, Island – 2019 

 US Open, G2, Las Vegas, USA – 2019 

 Croatia Open G1, Zagreb, Croatia – 2019 

 

Gitte Østhus: 

 Nordisk, Keflavik, Island – 2019 

 Wonderful Copenhagen TT, Valby, Danmark – 2019 

 Nottingham UK – 2019 

 

Maria Erenskjold: 

 Wonderful Copenhagen TT, Valby, Danmark – 2019 

 Nottingham UK – 2019 

 

 

Krets og forbundsarbeid: 
 

Gitte Østhus ble på tinget 26. og 27. mai 2018 valgt inn som første kvinnelige seksjonsleder, 

for 2 år. Oslo Taekwondo Klubb har nok en gang inntatt den høyeste posisjonen 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 2020, da det er nytt valg på leder.  

 

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

både kamp og mønster. 

 

Synne Runningen Eikrem er medlem av arrangementskomiteen i taekwondo-seksjonen fra juni 

2018. 

 

Klubben har vært representert med en eller to 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 klubber kan skryte av.  

 

 

 

The Official Taekwondo Hall of Fame 
 

24. august ble Grandmaster Stig Ove Ness tatt opp i den offisielle Taekwondo Hall of Fame i 

en seremoni i Bangkok. Dette for sin lange og gode karriere som internasjonal dommer. GM 

Stig Ove startet å dømme i Norge våren 1990, og tok en internasjonal mønsterdommer lisens i 

2000 og så en internasjonal kampdommer lisens i Egypt i 2004. 

 

GM Stig Ove har WT’s kampdommerlisens av klasse 1, og var dommer under London 

Olympic games i 2012. 

 

Under sermonien i Bangkok, ble GM Stig Ove tildelt en «Special Citation» for sitt arbeid som 

«Outstanding Taekwondo Referee». 
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GM Jessica Stenholm og GM Stig Ove Ness i Bangkok  

 

 

 

 

 

Gradering 
 

Gjennom året har det blitt avholdt påske, sommer og julegradering for cup-graderte i klubben.  
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Det har blitt avholdet en dan-gradering i perioden, og vi har fått følgende nye dan-grader i 

klubben: 

 

 

 

Sommergradering 3. juli 2019: 

 

Jørgen Røkke Bender  1. dan 

Jim-Espen Gundersen  1. dan 

Tuva Hatland Kjødnes 2. dan 

Sune Ower Østli  4. dan 

Stig Ove Ness   7. dan 
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GM Jessica, Jørgen, Master Sune, Tuva, GM Stig Ove, Jim-Espen og GM Ian Leafe (UK) 

 

   
GM Jessica Stenholm (7. dan), GM Stig Ove Ness (7. dan) og GM Ian Leafe (8. dan) fra UK 
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Jens Christian Gjesti
Styremedlem Stwemedlem


