
 

 
 

Årsmelding for år 2001 
 

Ringerike Tae kwon do klubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Styre har i perioden bestått av. 
 
Forman  Geir Karlsen 
Kasserer  Kai-Herman Wiik 
Sekretær  Merethe Olsen 
Styremedlem  Roger A Lippert 
Styremedlem  Elisabeth Felberg 
Styremedlem  Per-Ivar Pedersen 
Styremedlem  Charlotte Svensen. 
 
Instruktørene har vært. 
 
Geir Karlsen , Kai-Herman Jørgensen og Roger A Lippert. 
 
Ting som har skjedd i løpet av året. 
 
 
Graderinger . 
 
Trening og Graderings Grandmaster Cho 16 - 17.03.01
  
Vi hadde en treningshelg med GM Cho den 16 -17 og gradering den 18.03.01. En helg som bestod at 
masse trening og nye impulser. Vi fikk 22 nye gul belter på Barne partiet samt 5 nye grønn belter. 
Det var også 20 på Ungdom/Voksen partiet som graderte.  
 
Vi delte også ut en bestemannspris til den som Grandmaster Cho synes gjorde den beste innsatsen 
på Graderingen. Premien var en flott Taekwondo Bag. Kim Røed Pedersen fra Barnepartiet og Lillian 
Frydenberg fra Ungdom/Voksen partiet var de som ble tildelt premien. 
  

Trening og Cup Gradering med Grandmaster Cho Woon Sup 21.10.01

Klubben arrangerte Trening Lørdag 20 og Gradering på Søndag den 21.10.01.  

Det var 42 stykker som gikk opp til gradering. Bare 1 strøk. Klubben fikk 12 nye gulbelter, 15 
nye grønnbelter, 5 blåbelter , 2 blått belte med rød stripe, 3 rød belter og 4 som fikk rødt belte 
med to svarte striper som er den nest siste graden før sort belte. 
 
Master Cho Woon Sup valgte også ut Kim Røed Pedersen (12 år ) som beste barn og  Biljana 
Mandaric ( 38 år) som beste voksen. De fikk en  flott klubb genser som "bestemanns pris"  
 

 
Judanja Samlinger. 
 
Geir og Kai-Herman var på Sortbelte samling på Hamar 9-11 November, og på ski  under 
TTU vinterleir. Geir deltok også på sortbelte samlingen i Trondheim i Februar og på Sortbelte 
samlingen på Brandbu før sommerleiren. 
 
 
 
 



 
TTU Vinterleir Ski Skole. 
 
3 stykker graderte også på TTU vinterleir her nevnes Kai-Herman Jørgensen som tok 1 Dan. 
Det var også flere med som bare trente den helgen. 
 
Sommerleir. 
 
Det var 8 stykker som bodde på Brandbu  under leiren, mens det var 3 stykker som kom og 
trente. Og  vi tror alle fikk stor glede av å være der. I år var første år Leiren ble arangert på 
Vestoppland folkehøy skole og Geir og Charlotte var av de voksne som var der hele uken. 
 
Mens 5 av våre yngre utøvere med 2 ledsagere også var der hele uken. Roger og Per-Ivar 
blant andre  kom innom og viste sin beste side ☺ Vi håper på flere deltagere neste år. 
 
På sommerleiren var det  3 som graderte og alle besto.  
 
Konkurranser. 
 
Resultater for dette år og hvilken stevner vi har vært på ser du her. 
 
Norges Cup 1 01.09.01  
 
Kjell Marius tok sølv i - 78 kg Senior. Geir Karlsen tok Bronse i + 84 kg Senior 
Robert Riksheim tok Bronse i - 84 kg nybegynner senior to vektklasser over sin egen. Tor-
Øystein deltok i + 55 kg ungdom, men ble slått ut i sin innledende runde. 
 
Kretsmesterskap 5 Mai 2001.  
 
Geir Karlsen ble kretsmester i + 84 kg Senior. Robert Riksheim tokk sølv i - 78 kg Junior. 
Fredrik Gjevstad tok Bronse i + 55 kg ungdom. Tor-Øystein, Lillian Frydenberg deltok også 
henholdsvis i + 55 kg og - 46 kg ungdom, men ble slått ut i sine inledene runder. Kai-Herman 
Wiik tok Bronse i mønster klasse for cup graderte menn senior 
 
Norges Cup 2 17.02 og Nybegynnerstevne 18.02 2001. 
 
Martin Sætra tok Bronse i - 63 kg under NC 2. Robert Riksheim debuterte og tok Gull - 73 
kg på Nybegynnerstevne på Jessheim den 18.02. Kai-Herman Wiik ble tildelt 2 premie for 
sammenlagt i NC mønster cup graderte menn senior sesongen 99/00. 
 
NC 2 13.10.01 
  
Geir Karlsen tokk Gull i + 84 kg senior fullkontakt kamp. Første innledende kamp ble stoppet 
i 2 runde på stillingen 10 - 0 til Geir på grunn av teknisk nok out. Andre kamp ble stoppet 
midt i 1 runde på stillingen 8 - 0 til Geir og han ble tildelt seier på overlegenhet. Finalen vandt 
Geir på at motstanderen pådro seg 3 advarsler og ble disket, på det tidspunktet lå Geir under 
med flere poeng.  

Robert Riksheim tok sølv i - 67 kg Nybegynner senior. Han vandt sin innledende kamp 
overlegent med god poeng margin. Tapte så knepent på poeng i finalen.  



Fredrik Gjevstad tok sølv i + 55 kg Ungdom. Han vandt en kamp på poeng og tapte en kamp. 
Han gikk serie dvs at alle møter alle.  

 Martin Sætre  tokk Bronse i - 62 kg fullkontakt kamp Senior. Martin vandt sin innledende 
kamp på poeng. Tapte så semifinalen med få poeng.  

Kjell Marius Jøndtvedt måtte trekke seg fra sin kamp og ble tildelt Bronse 
 
Medlemmer. 
 
Vi har økt medlemstallet i forhold til fjorårets årsmelding. Vi er ca 100 stykker som er aktive. 
Målsetningen fremover er å øke medlemstallet blant voksne medlemmer. 
 
Dojang. 
 
Vi trener fortsatt på Hønefoss vgs skole. Mandag, Tirsdag og Torsdag. I tillegg har vi hatt 
trening siste halvår på Fredager på Veien skole. 
 
 
Økonomi. 
 
Klubbens økonomi er solid. Se regnskap for nærmere detaljer. 
 
Kurs. 
 
Roger har fullført Grunkurs Budo i løpet av året. Skal i løpet av kommende år ta Trener 1 
Kurset, slik at han får status som Trener 1 hos kampsport forbundet. Praksisen er han allerede 
i god gang med. Vi fikk også tildelt kr 3500 i utdannings støtte fra forbundet så det kommer 
godt med i vår videre satsning på å utdanne våre utøvere til å bli så bra som mulig. 
 
Kulturmidler 2001. 
 
Vi søkte om kulturstøtte fra kommunen og fikk tildelt kr 2520,-  
 
Vi har også blitt tildelt tilleggs midler på ca 9300,- kr men disse har i skrivende stund ikke 
kommet inn på konto enda. 
 
I tillegg fikk vi utbetaling fra lottomaskinen vi spilte i pott på. Se regnskapet for sum. 
 
Hyttetur.
  
Noen av oss litt større i klubben dro på hyttetur 23 - 25 Februar. Vi hadde en fin tur med mye 
avslapping og intens kortspilling m.m. Det ble nokk litt lite ski gåing, da alpinanlegget lå litt lengre 
unna en vi hadde regnet med, og en noe slapp gjeng som hadde lagt treningen på hyllen i helgen, 
var lite motivert til å gå på bortover ski. 
  
Til stor fornøyelse for enkelte av deltagerne fikk begge trenerne farts bot på vei oppover og ble 
2000,- kr fattigere:)      ( pass fartsgrensene !!!! ) 
 



 
 
Tur til Tusenfryd.  
 
Det var også en tur til tusenfryd som var en stor suksess tidelig på sommeren. 
 
 
Juleavslutning. 
 
Også i år var det en juleavslutning på samfunns salen. Noe dårligere oppslutning i år men et 
positivt tiltak mot våre yngre utøvere, men vi får se til neste år om kanskje avslutningen blir 
rettet mot våre voksne utøvere i stedet.  
 
 
 
Styre i Ringerike TKD takker for i år. 
 
 
 
--------------------------  -----------------------------------  ------------------------ 
Geir Karlsen (Forman.)     Kai-Herman  Jørgensen. (kasserer) Merete Olsen (sekretær) 
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