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STYREPERIODEN 04.03.21 – 09.03.2022 
 

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 Gitte Østhus, Maria Erenskjold og Francesca Dreyfus 

Varamedlem Synne Runningen Eikrem og Jens Christian Gjesti 

 

Kontroll-  Leder  Tom Øverland 

komite : Medlem Ole Christian Nilssen 

Varamedlem Astrid Freja Hjort Nygard 

 

 

Valgkomite:  Leder  Anders Galgerud 

Medlem Elizabeth Lyster Andersen og Erling Svanberg Mytting  

Varamedlem Sune Owe Østli 

 

Styret, kontrollkomite og valgkomiteen ble valgt på årsmøte 3. mars 2021. Det ble igjen et 

fysisk årsmøte på klubben. 

 

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter, et felles instruktørmøte i august 2021 og januar 

2022.  

 

Klubbstyret har valgt Gitte Østhus til å være barneidrettsansvarlig og Stig Ove Ness til å være 

politiatestansvarlig i perioden. 

 

Antall medlemmer som har betalt medlemskontingent var pr 31. 12. 2021 totalt 195 stk. 

Vårsemesteret tok ikke klubben inn nye medlemmer og det var ingen treningsavgift heller for 

våren 2021. 114 sto på betaling for medlemsavgiften for 2021 våren 2021, så noen medlemmer 

forsvant dessverre i perioden. 163 medlemmer ble registret høsten 2021, så 57 nye medlemmer 

kom til på høsten 2021, når treningen startet opp fra skolestart. Høsten 2021, betalte gamle 

medlemmer 50% av treningsavgiften, mens nye medlemmer betalte 100%. 
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Svar på Politiattester og barneidrett, var oppgitt til 4: God oppfølging, men svaret kom ikke med 

på rapporten vi fikk etter at besvarelsen var sendt inn. Klubben har ikke fått noen kommentarer på 

dette fra hverken NIF eller NKF, etter at besvarelsen ble gitt inn. 
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Treningslokaler 
 

Klubben har siden juli 2010, fått leie lokaler på Bislett Stadion. 21. juni 2021 signerte klubben 

en ny driftsavtale for idrettshaller eid av Kultur- og idrettsbygg OSLO KF, med løpetid fra 

1.7.2021 til 1.7. 2024. Driftsavtalen betyr at klubben får støtte for å administrere tilsynd i 

hallen i åpningstiden fra 16:00 på hverdager og i helgene iht. Oslo Idrettskrets gjeldende 

retningslinjer. Det er Oslo Idrettskrets som tildeler treningstidene i lokalet innenfor de samme 

tidene. Dette er en standard avtale BYM har med alle idrettslag i Oslo kommune. Klubben har 

derfor ikke fra sommeren 2021, noen eksklusiv rett til bruk av lokalene på Bislett Stadion. 

 

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

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

 

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. Om dette skal videreføres vil styret vurdere løpende i 2022. 

 

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  
 

Oversikt over kommunale tiltak i 2021: 

 

Byrådet har, onsdag 06.01, besluttet å forby innendørs fritidsaktiviteter og idrett for 

alle aldersgrupper.  

 

Fra og med 21. januar kl. 12:00, åpnes det opp for at barn og unge under 13 år kan 

bedrive organisert trening på innendørs idrettsanlegg 

 

Som følge av den uoversiktlige situasjonen med spredning av det muterte 

koronaviruset, er vi dessverre nødt til å stenge alle idrettsanlegg, både innendørs og 

utendørs, for alle aldersgrupper fra og med 23.01, kl. 12:00.  

 

Fra og med i morgen 18.02, åpnes det opp for organisert trening både innendørs og 

utendørs for alle under 20 år (til og med 19 år). 

 

Fra og med onsdag 16. juni kl. 12:00, fjernes en stor del av de lokale koronareglene i 

Oslo. Det vil da kun være nasjonale råd og regler som gjelder for idretten når det 

kommer til smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. 

 

Treningen i 2021, startet opp fra torsdag 18. februar, med trening for barn og ungdom til og 

med 19. år. Det ble så stopp på fysikk trening igjen fra 9. mars til over påske i april. 

 

Dette varte frem til juni, da barnegraderingene ble gjennomført 8. og 10. juni. 

 

x-apple-data-detectors://0/
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Sommertreningen på mandager ble holdt fra 21. juni til 9. august, for ungdom og voksne. 

Klubben avsluttet sommeren med cup-gradering 18. august. Det ble også avholdt egen 

sommertrening for barn 7 til 11 år på tirsdager på Bislett i uke 26, 27, 28, og 29. 

 

Treingen på høsten 2021, startet opp fra uke 34, med vanlig trening for alle. Det ble avholdt 

treningssamling i mønster og kamp på høsten, og klubben deltok på NM i Trondhiem i 

desember, før en avsluttet med julegradering 7, 8. og 9. desember. 

 

 

 

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 det 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 å opprette en aktivitet i SPOND.  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 mandag gjennom hele sommeren 2021. 

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

Da COVID-19 kom i 2020, og smittevern ble en del av hverdagen, valgte klubbstyret å velge 

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

mai 2020. ikke overskred 20 personer pr trening/gruppe, og for å ha oversikt også i forbindelse 

med smittesporing. 

 

 
 

Klubben valgte også å gå over til MinIdrett/Klubb admin som medlemssystem i 2021, fra 

Kampsportforbundets gammel system MySoft. Overgangen var ikke lett, og det var 

utfordrende å ha to systemer for medlemmene å forholde seg til MinIdrett og Spond. Det har 

også vært problemer med å få korrekte data ut av Klubb-admin, så det i regnskapet for 2021, er 

til slutt blitt registrert inn to innbetalinger av medlemsavgiften på kr 250,-, som klubben ikke 

har klart å koble til korrekte medlemmer. 

 

Styret i klubben valgte derfor å gå over til Club Spond fra 1. janaur 2022, som klubbens 

medlemssystem, da Club Spond er koblet sammen med Spond-App’en og disse to fungere godt 

sammen. Fakturering gjøres i Club Spond, men medlemmene får beskjed om betaling i Spond 

App’en. 
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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. 

 

 

 

Ny oppdatert RenIdrett 2022: 

Ren Utøver er et læringsprogram for utøvere og ledere på alle 

nivå i norsk idrett. 

Ren Utøver gir deg informasjon om f.eks. regelverk, 

dopinglisten, dopingkontrollen, kosttilskudd og 

helsekonsekvenser. 

Ren Utøver gjør du på mobilen din. Men det er også mulig å 

gjennomføre på datamaskin. Du trenger ikke å gjøre alt på en 

gang fordi programmet husker hvor du ga deg sist. I denne 

versjonen er også modulene tilpasset ulike målgrupper. 

Ta kurset du også: https://renutover.no/ 

https://renutover.no/?fbclid=IwAR2sCVSduKD9EXI6ilqArVpF9P9nY6LcH9syNbIlVy8uigLpO-XeTeHK3J0
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Deltagere på kurs i 2021 fra klubben: 

 

NKF Trener 1 del 1 (Online)  Tom Øverland 

 

NKF Trener 1 del 2 (Online) Tom Øverland og Maria Erenskjold 

 

 

NIF’s database for trenerattest barn og ungdom og politiattest: 
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Seminarer 
 

30. og 31. oktober – Mønstertrening 

 

Inspirasjonssamling/treningssamling ble gjennomført med grandmaster Paulo Martins fra 

Portugal, helgen 30. til 31. oktober 2021, dette var veldig bra å få gjennomført da samlingen i 

2020 måtte avlyses grunnet Covid-19. Det var 18 deltagere på samlingen. 11 stk fra klubben, 2 

fra Borgen Il og 5 fra Hwa Rang Drammen. 

 

 
 

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

Kampsportfobundet støttet samlingen med kr 7 500,-. 

 

 

20. og 21. november – Treningssamling kamp: 

 

Inspirasjonssamling/treningssamling ble gjennomført på Bislett med Sarah og Steven Jennings. 

Vi var bekymret for at det også i år skulle bli en Zoom-trening, og var veldig glad for at det 
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igjen var mulig å avholde en fysisk trenging. Det var total 29 deltagere på samlingen. 15 stk fra 

klubben, 7 stk fra KeumGang St.Hanshaugen og 7 stk fra Elvebyen (Drammen) 

 

 
 

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. 

Kampsportfobundet støttet samlingen med kr 6 500,-. 

 

 
   

 

 

Sosiale aktiviteter 
 

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

aktiviteten som sto på planen.  
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Barneleker - 2021: 

 

Avlyst grunnet smittevernrestreksjonene, også i 2021 

 

Oslo LEKENE 2021 - Ungdom/voksne: 

 

Avlyst grunnet smittevernrestreksjonene, også i 2021 

   

 

15. august 2021 – 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. 
 

 

26.-28. november 2021 – Sortbelte-Instruktør-tur– Larvik Bad 
 

Det ble gjennomført en meget vellykket sortbelte-instruktør-tur til Larvik Bad, fredag 

26. til søndag 28. november. Instruktørene fikk et godt seminar med Asbjørn Restad, 

rundt temaet personlighet og personlighetsutviling. I tillegg fikk klubbens sortbelter en 

god anledning til å feilre GM Stig Ove’s 50’årsdag 27. november. 
 

 

12. januar 2022 – Instruktørmøte på klubben 

 

Da det ennå ikke var lov å holde voksentrening, men vi antok at det ville åpne snart 

igjen, gjennomførte vi et instruktørmøte for å avklare hva vi kan og hva vi ikke kan 

gjøre ifm treningene og smittevern fremover vinteren/våren 2022. Gradering og 

muligheter for sosial aktivtet ble også diskutert på møte. 

 

 

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 

 

Økonomi  
 

Klubben har i 2021 hatt et meget godt økonomisk år.  
 

Regnskapet for klubben for 2021 består av 317 poster. Regnskapet gjort opp med et 

driftsresultat på kr 63 214,37 og et overskudd på kr 68 234,10. Mot et budsjettresultat på minus 

kr 175 000,-. Klubbens egenkapital pr 31.desember 2021 er kr 1 572 971,75 
 

Styret anser at klubben økonomiske situasjon er god. 
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Utstyrskjøp 
 

Klubben har kjøpt inn litt mindre utstyr gjennom 2021, til bruk i treningene og på 

styrkerommet. 

 

 

Profileringstiltak 
 

Klubbens hjemmeside https://www.oslotaekwondo.com holdes oppdatert med de større 

nyhetene.  

 

Klubben har en egen åpen Facbookside https://www.facebook.com/OsloTaekwondo/  

der nyheter legge åpent ut.   

 

I tillegg har klubben 2 interne grupper: https://www.facebook.com/groups/2322759968/ (som 

er felles for hele klubben), og en egen for de som er på Berg Skole 

https://www.facebook.com/groups/1724493794452990  

 

På klubbens SPOND gruppe er det også muligheter for å sende ut meldinger til klubbens 

medlemmer, på en effektiv og hurtig måte. 
 

   
       Web-siden         Facebook-siden   SPOND club innmelding 

 

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. 

 

https://www.oslotaekwondo.com/
https://www.facebook.com/OsloTaekwondo/
https://www.facebook.com/groups/2322759968/
https://www.facebook.com/groups/1724493794452990
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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 

2020. Det samme var tilfeller våren 2021, men fra høsten så ble det litt fyiske stevner igjen 

både internasjonalt og nasjonalt med NM i Trondheim. 2022 startet både med online og fysiske 

internasjonale stevner da. 

 

 

30. mai  2021 - Oceania Open G2 Online Poomsae 

 Sune Østli – Bronse 

 

 

17.-19. September 2021 - Tyrkisk Open 

 Tuna Hatlen Kjødnes og Sune Østli – Sølv par senior 

 

 
 

 

28-29. desember 2021 – Norgesmesterskap (NM 2021) - Trondheim 

 Sune Østli, mønster – Gull individuelt senior 

 Tuva Hatlend Kjødnes/Sune Østli mønster – Gull par senior 

 Tuva Hatlend Kjødnes, mønster – Sølv individuelt senior 

 Johannes Aamaas, kamp – Sølv 

 Mathilde Nilssen-Storaas, kamp – Bronse 

 Francesca Dreyfus, kamp - Bronse 
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Johannes, Sune, Tuna, Francesca og Mathilde i bilde fra NM 2022 

 

Klubbens dommere: Erling, Asle og Stig Ove, med Maria i 

stevne/arrangementskomiteen. 

Årets dommer ble Gitte i mønster og Erling i kamp, begge to fra klubben! 

 

Romjulsutfordirng 2021 – NKF Online Mønster 

 Erling S. Mytting – Sølv i klassen Senior III Herrer Dan 

 

2nd JCalicu Online Open 2022 - Mønster 

 Sune Østli  – Gull individuelt senior under 30 år 

 Tuva Hatlend Kjødnes/Sune Østli – Sølv par senior under 30 år 

 Tuva Hatlend Kjødnes – Bronse individuelt senior under 30 år 

 

16-18. feb President Cup 2022, Albania - Mønster 

 Tuva Hatlend Kjødnes/Sune Østli – Sølv par senior under 30 år 

 Sune Østli – Bronse individuelt senior under 30 år 
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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. Det samme gjalt for store deler 

av 2021. Nordisk i Danmark ble til slutt avlyst, og Nordisk i Sverige i 2022 er foreløpig flyttet 

til 5. og 6. juni. 

 

Tuva og Sune har fått trent gjennom perioden i klubben, og andre instruktører har måtte vike, 

slik at Tuva og Sune har fått enetilgang til klubben i perioder. De har også deltatt på alle 

landslagssamlinger og online-landslagssamlinger i perioden. Resultatene fra konkurranser er 

omtalt i eget avsnitt over. 

 

 

 

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 

 

Erling, Asle og Gitte er medlemmer av dommerkomiteen (3 av 10) 

 

Erling, Maria og Gitte jobber med å utvikle nye e-kurs for dommerutdanning. 

Dommerutdanningen blir kombinerte e-kurs og fysiske samlinger. Kamp nærmer seg ferdig, og 

siste melding fra poomsae-gruppen er at man er godt i gang. 

 

På internasjonalt nivå har klubben støttet og sendt dommere på online kurs og stevner i 2021: 

 

Asle Fredriksen: 

 Nasjonal dommersamling 6. november 2021 

 NM 4. desember 2021 (Teamleder) 

  
  

Erling Svanberg Mytting: 

 NC 1 Online Poomsae 10. april 2021 

 Asia OL Kvalifikasjon 18. -24. mai 

 NC 2 Online Poomsae 29. mai 2021 

 SommerCup 1 Online Poomsae 20. juni 2021 

 SommerCup 2 Online Poomsae 25. juli 2021 

 NC 3 Online Poomsae 22. august 2021 

 Nasjonal dommersamling 6. november 2021 

 NM 4. desember 2021 (Dommerleder) 

 Romjulsutfordringen Online Poomsae 29. desember 2021 

 NC 1 Online Poomsae 12. februar 2022 (teknisk assistent) 
  

Stig Ove Ness: 

 Nasjonal dommersamling 6. november 2021 

 NM 4. desember 2021 (Teamleder) 
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Gitte Østhus: 

 NC 1 Online Poomsae 10. april 2021 

 NC 2 Online Poomsae 29. mai 2021 

 SommerCup 1 Online Poomsae 20. juni 2021 

 SommerCup 2 Online Poomsae 25. juli 2021 

 NC 3 Online Poomsae 22. august 2021 

 NC 4 Online Poomsae 10. oktober 2021 

 Romjulsutfordringen Online Poomsae 29. desember 2021 

 NC 1 Online Poomsae 12. februar 2022  

   

Maria Erenskjold: 

 NC 1 Online Poomsae 10. april 2021 (dommer og stevneleder) 

 NC 2 Online Poomsae 29. mai 2021 (dommer og stevneleder) 

 SommerCup 1 Online Poomsae 20. juni 2021 (dommer og stevneleder) 

 SommerCup 2 Online Poomsae 25. juli 2021 (dommer og stevneleder) 

 NC 3 Online Poomsae 22. august 2021 (dommer og stevneleder) 

 Nasjonal dommersamling 6. november 2021 

 NC 4 Online Poomsae 10. oktober 2021 (dommer og stevneleder) 

 NM 4. desember 2021 (Stevneleder) 

 Romjulsutfordringen Online Poomsae 29. desember 2021 (dommer og stevneleder) 

 NC 1 Online Poomsae 12. februar 2022 (dommer og stevneleder) 

 

 

Krets og forbundsarbeid: 
 

Gitte Østhus gikk ut av seksjonsstyret i perioden, som denne gangen varte fram til 6. juni 2021, 

som var 1 år på overtid, grunnet Covid-19. 

 

På seksjons og forbundstinget, som ble avholdt på teams, lørdag 5. og søndag 6. juni, ble Maria 

Erenskjold valgt inn som nestleder av Taekwondo WT seksjonen og Erling S. Mytting valg inn 

som styremedlem i Kampsportforbundet. 

 

   
 

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.  
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Erling Svanberg Mytting sitter som leder av dommerkomiteen. Komiteen er en felleskomite for
både kamp og mønster.

Klubben har vært representert med en eller to medlemmer i seksjonsstyret de siste 20-25 årene,
I tillegg til åha medlemmer sittende i både dommerkomiteen og sportskomiteen over lang tid.
Og nå har vi også fått inn et medlem i forbundsstyret. Det er noe ingen andre klubber kan
skrye av.

Gradering

Det var ikke mulighet til å avholde noe gradering rundt påske 202I, så første
barnegraderingene ble avholdt 8. og 10. juni202I. Sommergraderingen for ungdom/voksen ble
flytet til skolestart og avholdt onsdag 18. august.

Julegraderingen ble gjennomførtJ,8, og 9 desember, for både bam, ungdom og voksengruppa.
Oppfølgingsgradering for de som var covid-syke i desember ble gjennomførtfor undgom og
voksne 31. januar, mens det for bamegruppa ble gjennomført på vanlige treninger i februar.

Det ble gjennomført en Dan-gradering i perioden, 22. juni2021

o Astrid Hjort Nygaard 4.Dan
o Maria Erenskiold 2.Dan

Oslo,27. februar 2022

Maria Erenskjold
Styremedlem

vedinstruktør

itte Øs



WWW.OSLOTAEKWONDO.COM

BISLETT STADION 
BERG SKOLEwww Facebook

OSLO TAEKWONDO KLUBB
Senter for kampsport og selvforsvar

Organisasjonsplan

ÅRSMØTET
Alle medlemmer over 14 år

STYRET
Leder – nestleder

3 medlemmer og 2 vare

H.instruktør har møteplikt
Ungdomsrepresentant

• Barneidrettsansvarlig
• Politiattest ansvarlig

Hovedinstruktør
G.M. Jessica B. Stenholm

Eldsterådet
G.M Jessica, G.M Stig Ove 

Master Asle

Mastergruppa
4. til 9. dan

Sortbeltegruppa
1. til 9. dan

Instruktørgruppa
Rødbelter og sortbelter

Kontrollkomiteen
2 Medlemmer og 1 vara

Valgkomiteen
Leder,

2 medlemmer og 1 vara

Ungdomsgruppa (12-18år)
Leder og 2 medlemmer

Barnegruppe II
7-11 år viderekomne
Bislett Stadion

Barnegruppe
7-11 år
Berg skole

Barnegruppe I
7-11 år
Bislett Stadion

Ungdomsgruppe
12-15 år
Bislett Stadion

Voksengruppe
16 år +
Bislett Stadion

Kampgruppe
10 år +
Bislett Stadion

Elite Team
Mønster
Bislett Stadion

Seniorgruppe
25 år+
Bislett Stadion

Styrkegr.
25 år +
Bislett Stadion

Treningsgrupper:

Møte.rep
(Styreoppgave)



Kontrollutvalget til Oslo Taekwondo klubb i 202I var satt sammen av Ole Christian Nilssen,
Astrid Hjort Nygaard (vara) og Tom Øverland (leder).

Kontrollutvalgets rolle/ansvar er å observere at organisasjons drives og ledes etter følgende
punkter.

a) Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak

b) Ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og

Økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og

Økonomiske rammer
c) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
d) føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsm6te/ting og foreta

regnska psrevisjon

Kontrollutvalget har observert Oslo Taekwondo klubb gjennom 2O2L med de begrensninger
som koronaviruset (sars-CoV-2), har medført til. Klubben har forsøkt etter beste evne å

opprettholdeÆortsette treninger på klubbens lokaler for de aldersgrupper som har fått lov til
å møte tiltrening innendørs. Klubben har fulgt alle råd og pålegg i forbindelse størrelse på

treningsgrupper og smittevask mellom og etter treningspartiene som har vært på klubbens
lokaler. Kubben har også tilbudt trening via Zoom for medlemmene.

Regnskapet er gjennomgått og finner en forsvarlig forvaltning og økonomistyring.

Kontrollutvalget har ikke gjennomført møter i 2021.
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Ole Christian Nilssen


