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STYREPERIODEN 13.05.20 – 16.03.21 
 

Styret, møteaktivitet og medlemstall 
 

Verv og posisjoner i klubben perioden, har bestått av følgende personer: 

 

Hovedinstruktør  Jessica B. Stenholm 

 

Styret:  Leder  Stig Ove Ness 

Nestleder Harald Nyberg 

Medlem Synne Runningen Eikrem, Gitte Østhus og Maria Erenskjold 

Varamedlem Jens Christian Gjesti og Jørgen Røkke Bender 

 

Revisor:  Leder  Tom Øverland 

Medlem Astrid Freja Hjort Nygard 

Varamedlem Ole Christian Nilssen 

 

Valgkomite:  Leder  Anders Galgerud 

Medlem Elizabeth Lyster Andersen og Erling Svanberg Mytting  

Varamedlem Sune Owe Østli 

 

Styret, revisorer og valgkomiteen ble valgt på årsmøte 13. mai 2020. Årsmøtet var egentlig 

planlagt til mandag 16. mars, men grunnet stenging av klubben fra 12. mars på grunn av 

COVID-19, og smittevernhensyn, ble årsmøte utsatt til det var mulig å gjennomføre fysisk 

onsdag 13. mai. 

 

 
 

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter, et felles instruktørmøte i juni. Klubben har hatt et 

instruktøremøte på Zoom, men ut over det ikke noen andre sosiale aktiviteter grunnet COVID-

19 og smittevernhensyn i perioden. 

 

Antall medlemmer som har betalt medlemskontingent var pr 31. 12. 2020 totalt 207 stk. 

Betalende medlemmer på våren var 163. Grunnet covid-stenging av trening fra 12. mars, og 

utfordrende treningssituasjon bestemte styret at gamle medlemmer ikke kulle betale 

treningsavgift høsten 2020, dette gjaldt for 131 medlemmer. 32 nye medlemmer høsten betalte 
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redusert kontingent høsten 2021, av samme grunn. Klubben har tatt inn 69 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. Den 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, av gangen. Gjeldende avtale går ut  i juni 2021. 

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. 

 

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. Fra våren 

2019 har renholdet blitt utført av robotstøvsugere i gangen, ved kjøkkenkroken, og i første sal, 

med tregulv. Så har det gått på omgang blant klubbens medlemmer å vaske resten av klubben, 

ny ordning fra høsten var å sette ut fast vasking av inngangsparti, trapp, og garderober til et 

medlem, Jørgen Bender for nå, men grunnet nedstenging av all trening, fra 5. november 2020, 

så ble det ikke behov for mer vasking i 2020. 

 

I forbindelse med innføring av smittevern, har det blitt gjennomført krav om å vaske alle 

kontaktflater og utstyr etter hver trening. I sal 1 med tregulv, har dette blitt utført med 

engangsmopper og kluter, av de som har hatt siste trening. I sal 2 med matter, klubben kjøpt 

inn 2 dampvaskere, som brukes på de flater som har vært brukt under trening, av de som har 

hatt treningen. 
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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  
 

Grunnet Corona situasjonen som medførte total nedstenging av felles trening i dojangen og 

klubbens lokaler generelt. 

 

Første runde med nedstenging startet 12. mars og varte frem til mai. 18. mai starter ungdom og 

voksenpartiet opp med trening igjen, mens barnepartiene fortsetter hjemme trening, til over 

sommeren.  

  



Oslo Taekwondo Klubb  Side 6 av 21 

 

 

 

 
 

Så startet klubben opp med vanlig trening, max 20 personer pr gruppe, pr trening, igjen fra 

august, men så ble det stopp igjen fra 5. november. 

 

Da startet vi, i november, med online trening via Zoom for barnegruppen hver tirsdag og 

torsdag kl.18:00-18:30. Gitte og Tom sto i spissen for treningen, hvor også Master Asbjørn 

deltok engang i blant. 
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I desember startet vi opp for online trening for ungdom/voksne også. Dette ble også tirsdager 

og torsdager fra 19:00-19:30. Maria og Astrid tok disse treningene.  
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I et normalår pleier vi å ha følgende treningsaktivitet i klubben: 

 

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. Noen av disse 

er innom på Bislett, på tirsdagstreningene 

også. 

 

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. 

 

Torsdager 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. Da et har vært liten interesse for å delta på mønstergruppen på torsdager, så har 

denne blitt lagt ned i 2020. 

 

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. 

 

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 2020. 

Sommertreningen var åpen for de over 12 år, ikke for barnegruppa. 
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SPOND – Smittevern/medlemspåmelding m.m 
 

Da COVID-19 kom, og smittevern ble en del av hverdagen, valgte klubbstyret å velge 

SPOND, som klubbens verktøy for å ha kontroll på at antall deltagere på aktivtetene etter 18. 

mai ikke overskred 20 personer pr trening/gruppe, og for å ha oversikt også i forbindelse med 

smittesporing. 

 

Klubbens kode i SPOND er ERMBR 
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Trenerkurs/Antidoping-arbeid 
 

Trenerkurs har vært fulgt opp, 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. 

 

Deltagere på kurs i 2020 fra klubben: 

 

OIK tilrettelegging idrett for 

  funksjonshemmede:  Maria Erenskjold og Stig Ove Ness 

 

NKF Trener 1 del 1 (Online)  Maria Erenskjold, Jørgen Røkke Bender, Sayed Zakir 

Hussani, Astrid Nygaard og Gitte R. Østhus 

 

NKF Trener 1 del 2 (Online) Astrid Nygaard og Gitte R. Østhus 

 

  

Seminarer 
 

20. til 22. mars – Mønstertrening (avlyst) 

 

Inspirasjonssamling/treningssamling som var plant med grandmaster Paulo Martins fra 

Portugal, helgen 20. til 22. mars, ble avlyst da klubben ble stengt for COVID-19, pr 12. mars. 

Det var planer om å holde kurset på nytt på høsten, men Treningssamlingen kamp kom først, 

og så kom det ny stenging av klubben pr 5. november, så da ble samlingen avlyst i sin helhet. 

 

Klubben fikk støtte fra Oslo Kommune på kr 9 000,- for å gjennomføre denne samlingen. Da 

treningssamlingen ikke kunne gjennomføres, på grunn av COVID-19, og nedstegning, selv om 

vi hadde flere planer, så har Oslo Kummune valgt å gi støtten til alle som hadde søkt i 2020, 

selv om de ikke fikk gjennomført sin aktivitet. Oslo Taekwondo Klubb takker Oslo Kommune 

for denne generøsitet, vi vil bruke pengene til det beste for klubben medlemmer fremover.  

Taekwondo WT-seksjonen støttet samlingen med kr 2 500,-, som gikk til å dekke ikke 

refunderbar flybillett til Paulo Martins. 
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19. og 20. september – Treningssamling kamp: 

 

Inspirasjonssamling/treningssamling ble gjennomført med en live web-overføirng fra 

Liverpool med Sarah og Steven Jennings. Da de av smittevernhensyn ikke kunne komme til 

Oslo. I tillegg ble deltagelsen begrenset til kun å gjelde personer, som var bosatt i Oslo 

Kommune, og mål gruppen ble redusert til å kun gjelde de som var mellom 12 og 19 år, og 

som kunne ha fysisk treningskontakt. Da påmeldingen ble veldig redusert, tillot vi også 

deltagelse fra klubbens medlemmer over 19 år, men disse kunne da ikke ha fysisk kontakt.  

 

Vi har vurdert om vi skulle avlyse samlingen, men kom frem til at valgt løsning var det beste, 

selv om instruktørene kun deltok via live overføring, med bilder og lyd begge veier. Dessverre 

ble ikke deltagelsen som forventet, og vi endte kun opp med 13 deltager av max 20 plasser, iht 

smittevernreglene. 

 

Sarah Jennings, 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 11 000,- for å gjennomføre denne samlingen. 

Taekwondo WT-seksjonen støttet samlingen med kr 5 000,-. 

 

 

   
 

 

 

Stevner:  Nordisk mesterskap 2020: 
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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. 

 

Antale deltagerble 509 stk, fra 72 nasjonale teams og klubber. Fordelt på Danmark: 

111/17, Estland: 10/2, Færøyene: 8/1, Finland: 71/10, Island: 43/4, Norge: 173/22 og 

Sverige: 93/16. 

 

Oslo Kommune bidro med 140 000,- i støtte til Nordisk. Klubben fikk også et bidrag 

fra WT Seksjonen på 200 000,- og tok inn påmeldingsavgifter på over 253 000,- 

 

Økonomisk resultat ble et overskudd på kr 42 831,98. Budsjettet var på totalt 600 000,-. 

Der en nådde inntektsmålet med 599 784,76, mens en klarte å redusere utgiftsiden til 

556 952,78. 

 

Klubbens dugnadsinsats, dvs stevneleder og dommerlederhonorar, pluss 

dugnadsinnsatts og lege-team fra klubben, utgjør en dugnadsinntekt på kr 137 850,- 

I tillegg lånte klubben ut klubblokalene til innveiing for kr 16 000,-, som er den prisen 

leie av møterom på et hotell hadde kostet. 

Totalt sitter klubben igjen med ca 200 000,- etter dette Nordisk. 

 

 
Bilde fra avslutningsfesten for alle de frivillige som var med på å gjennomføre Nordisk! 
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Sosiale aktiviteter 
 

Klubben har grunnet COVID-19 og smittevernhensyn ikke kunnet gjennomføre de vanlige 

aktiviteten som sto på planen.  

 

23. mars – Barneleker: 

 

Avlyst grunnet smittevernrestreksjonene som kom 12. mars. 

 

20. april - Oslo LEKENE 2019 - Ungdom/voksne: 

 

Avlyst grunnet smittevernrestreksjonene som kom 12. mars. 

   

 

21. juni – Instruktørmøte i hagen hos Asbjørn 

 

Vi lar ikke litt regnvær og COVID-19 avstand stoppe oss fra å ha et utendørs 

instruktørmøte før sommertreningen starter for fult. 
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2020 – Instruktør/styretur – Avlyst grunnet COVID-91 
 

Det ble i år ikke gjennomført noe instruktør/styretur, grunnet reiserestriksjonene som 

har vært stengt siden 12. mars 2020. 
 

 

Julekalender: 
 

I tillegg til online zoom treninger, lagde instruktørene i år ut en online julekalender fra 

1.-24. desember, som ble lagt ut på klubbens lukket Facebook gruppe. Hver dag var en 

ny luke med en ny utfordring. Det varierte fra fysisk trening, til Poomsae, til kreative 

oppgaver, eventyrfortelling, og enda konkurranser også, der man kunne vinne premier. 

Klubbens mentale trener, Isabelle, og Kråka var en uvurderlig del av julekalenderen 

også. 
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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 1 000 000,- hos Gjensidige, økt sist gang 27. 

januar 2021. Forsikringsnr hos Gjensidige er 83166170 
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Økonomi  
 

Klubben har i 2020 hatt et meget godt økonomisk år. Mye på grunn av det gode resultatet fra 

Nordisk, og fordi klubben ikke har hatt noe reise eller stevne utgifter etter at COVID-19 og 

smittevernrestreksjonene kom 12. mars. 
 

Regnskapet for klubben for 2020 består av 440 poster. Regnskapet gjort opp med et 

driftsresultat på kr 362 607,71 og et overskudd på kr 371 191,95. Mot et budsjettresultat på kr 

200 000,-, og et årsmøte vedtak om å prøve å redusere dette til under 150 000,- 

Klubbens egenkapital pr 31.desember 2020 er kr 1 504 737,65 
 

Styret anser at klubben økonomiske situasjon er god. 

 

Utstyrskjøp 
 

Vi gleder oss veldig til å komme på trening på klubben igjen engang i 2021. Ikke minst fordi vi 

har fått kjøpt inn masser nytt utstyr høsten 2020. Her kan blant annet nevnes to nye maskiner 

på styrkerommet (til bein og rygg), nye hoppetau, hinderløype sett, balanse puter, baller til lek, 

og mye annet. Der er også kjøpt inn arm- og leggbeskyttere samt hansker til kamptrening, så 

flere kan få prøve seg med kamputstyr på trening. 

 

 

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. 
 

Bannerne ved inngangsdøra er det blitt satt opp nye skilt, ifm ny logoporfil for Oslo 

Kommune. Slik at det nå er litt lettere å finne frem til lokalene. I tillegg har klubben anskaffet  

nye beach-flagg, som står ved inngangspartiet og ved trappen langs Bislettgata opp mot 

rundkjøringen ved Bislett. 

 

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: 

 
Alle nasjonale og så godt som alle internasjonale stevner ble avlyst fra midten av mars og ut 

2002. Kun E-stevner/Online stevner i mønster, kom på programmet i 2020, men klubbens 

utøvere deltok kun på NM. Dog prøve Sune Østli prøvde seg på Lents Online og kom til 

semifinalen. Der klarte han ikke å få lastet opp siste video, på grunn av server feil, og fikk da 

ikke være med videre. 

 

 

28-29. november 2020 – Norgesmesterskap (NM 2020) - Online 

 Sune Østli, mønster – Gull individuelt Senior 

 Tuva Hatlend Kjødnes, mønster – Gull individuelt Senior 

 Tuva Hatlend Kjødnes/Sune Østli mønster – Gull par Senior 

 

 
 

 

 

 

Elite team mønster 
 

Klubbens to mønster-landslagsutøvere, Tuva og Sune, har også merket Coronaens inntog i 

2020, hvor der ikke har vært mye reiser eller stevner å delta på. De rakk å få med seg Nordiske 
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Mesterskaper, som ble arrangert av klubben på Oppsal Arena. Her ble det til sølv til Tuva 

individuelt. I mars ble det til en 5.plass i Par til German Open. Så stengte verden ned. I løpet av 

høsten 2020 ble det arrangert online stevner. Grunnet skader stilte de ikke til noen NC, men var 

med til årets NM som ble holdt online. Her ble det flotte gullmedaljer til begge, både 

individuelt og i par. 

 

Landslagssamlinger har det heller ikke vært noe særlig av grunnet Corona. Heller ikke noe hell 

med å få en konkret plan eller målsetting fra landslagsledelsen for 2021. Det har vært 

utfordrende å beholde motivasjon og fokus på egentreningen. Klubben stiller med støtte og all 

den hjelp vi kan for at hjelpe Tuva og Sune med å realisere deres mål og drømme innen 

toppidrett. Isabelle fungerer som daglig mental trener. Der har vært booket inn en PT i høsten. 

Etter online møter med landslagsledelsen om uttak og treningskrav, har vi i tillegg laget egen 

målsetting, treningsopplegg og fokusområder for Tuva og Sune for 2021. 

 

 

 

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, Maria Erenskjold og Narges Mokhtari 

 

Grunnet COVID-19, og stort sett topp på alle internasjonale stevner fra mars 2020, så ha det 

blitt få reiser, men noe kurs på våre dommere i 2002. 

 

På internasjonalt nivå har klubben støttet og sendt dommere på online kurs og stevner i 2020: 

 

Asle Fredriksen: 

 US Open, Orlando, Florida, 27. februar – 1. mars 2020 

 WTE Online IR Workshop (kamp) 18. - 22. mai 2020 

 WT IR Online kampdommer kurs 5. - 6. september 2020 

 

Erling Svanberg Mytting: 

 Nordisk, Oppsal Arena, Norge – 2020 (dommerleder) 

 Pan Am Olympic Qualification Tournament 6 - 16 mars 2020 

 WTE Online IR Workshop (kamp) 18. - 22. mai 2020 

 WT Olympic Referee Online Training Seminar 5.-6. september 2020 

 WT IR Online kampdommer kurs 5. - 6. september 2020 

 1st WT Technical Delegate Course, November 2020 

 

Stig Ove Ness: 

 WTE Online IR Workshop (kamp) 18. - 22. mai 2020 

 WT IR Online kampdommer kurs 5. - 6. september 2020 

 

Gitte Østhus: 

 Ingen internasjonale oppdrag i 2020 

 

Maria Erenskjold: 

 Ingen internasjonale oppdrag i 2020 
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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. Grunnet COVID-19 og smittevernhensyn, har ikke Kampsportforbundet klart å avholde 

ting i 2020, og dette er utsatt til 2021. Gitte blir derfor sittende som seksjonsleder frem til dette 

tinget blir avholdt. 

 

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 2021, 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.  

 

 

 

Gradering 
 

Påskegraderingen kunne ikke avvikles, da klubben var stengt. 

Men i perioden 15. til 18. juni ble det gjennomført barnegradering på Bislett Stadion, over 6 

grupper, med max 20 barn pr gruppe. 

 

13. og 15. oktober, ble det gjennomført barnegraderinger i grupper på max 20 personer ifm den 

vanlige treningstiden. På Bislett ble det gjennomført graderinger i både sal 1 og 2 samtidig, for 

å holde antallet som var samlet og trente til max 20 personer pr gruppe. På Berg skole ble det 

gjennomført en gradering for alle hadde trent fra august. 
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Det er ikke avholdt gradering for ungdom og voksne i perioden. 

 

Det er ikke blitt avholdet dan-gradering i perioden. 
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