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Styret har denne perioden bestått av 

Leder Geir Karlsen 

Nestleder: Artsiom Stalmakov 

Styremedlem: Reinhardt Skøien 

Styremedlem: Andrine Løvhøiden 

Varamedlem: Tor-Brede Rognlid 

Styrets oppsummering av året. 

Året 2015 har vært et meget godt år for RTKD. Vi har hatt et godt økonomisk år med et solid 

overskudd takket være en nøktern drift. Vi har også kommet godt i gang med vårt prosjekt å bygge 

en egen Dojang i godt samarbeid med kommunen. Samt at vi har økt andelen med voksne 

medlemmer. 

Klubbens instruktører har deltatt på mange seminarer og vært mye ute og reist. Dette har gitt våre 

instruktører økt kompetanse som igjen kommer klubben til gode.  

Klubben har 3 partier. Junior gruppen som er for 1-3 klasse. Reinhardt Skøien er den som 

hovedsakelig trener denne gruppen med god støtte fra Tor-Brede. Barnepartiet har også et godt 

medlemstall og blir hovedsakelig trent av Artsiom og Geir. Voksengruppen har hatt et stigende 

medlemstall igjennom året og blir også hovedsakelig trent av Geir og Artsiom. 

Klubben har også hatt med to faste hjelpeinstruktører som er av uvurderlig verdi. Klubben har et 

behov for flere instruktører. Dette må nytt styre for 2016 jobbe med for å sikre videre utvikling av 

klubben. 

Instruktørene har vært 

Geir Karlsen, Artsiom Stalmakov, Reinhardt Skøien. Tor-Brede Rognlid, Andrine Løvhøiden og 

Jennifer Cho. 

 

Noen av medlemmene har også hjulpet til ved noen treninger. 

 

Økonomi 

Regnskapsføreren oppsummerer året 2015 slik. 

Resultatet for 2015 viser et overskudd på kr. 138.698,- mot et overskudd på kr. 20.850,- i 2014. 
Totale inntekter har økt med ca. kr. 13.700,-. De største endringene i inntektene gjelder 
medlemskontingenten som har økt med ca. kr. 15.600,-, salg av klær har gått ned med ca. kr. 39.400,- og 
offentlig støtte har økt med kr. 36.100,-. 
  
«lønnskostnadene» har en nedgang på ca. kr. 26.400,- som kommer av at dere i fjor hadde 
jubileumsmarkering. Andre driftskostnader har hatt en nedgang på ca. kr. 65.100,- her er de største 
nedgangene på konto 6865 egne seminarer, konto 6770 instruktør utdanning og kto. 6300 leie lokaler. 
  
Når det gjelder kostnader vedrørende oppussing i leide lokaler blir disse ført på konto 1398 Påkost leide 
lokaler i balansen. Når lokalene er ferdig oppusset vil kostandene blir fordelt utover resten av leieperioden. 
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Medlemmer 

Per 31.12.2015 hadde klubben 115 medlemmer. Vi synes dette er et godt medlemstall. Vi vil 

fortsette å jobbe for å få flere medlemmer på ungdom og voksen gruppen. Her har vi fortsatt en 

mulighet til å vokse. På sikt håper vi å kunne danne en ungdoms gruppe og et reint voksen parti. 

Men for å få til det er vi avhengige av å bli flere instruktører. 

Dojang 

Vi trener i kampsport rommet i første etasje i Ringerikshallen og også i annen etasje. Det er ikke 

blitt gjort noe særlige forandringer i hallen det siste året, men vi er stort sett fornøyd lokalene slik vi 

har det nå.  

 

Ny Dojang. 

Klubben har nå inngått en leieavtale i Nordre Brukar. Vi har inngått en 13 års leieavtale med 

kommunen med mulighet for å fornye med 3 og 3 år videre. Vi har gjennomført flere dugnader og 

lagt ned mye arbeid i rivningsarbeidet her. Vi må takke lokale sponsorer for all hjelp så langt. 

Goman Bakeriet, 2 Brødre Ringconteiner og Stavdal AS har gitt uvurderlige bidrag. 

 

Det jobbes på slutten av året med byggesøknad hvor vi får hjelp av Jan Solgård. Dette er hjelp av 

uvurderlig verdi. Arbeidet vil fortsette i 2016. 

 

 
 

www.ringeriketkd.no 

Hjemmesiden vår er en av våre største informasjonskanaler til medlemmene i tillegg til informasjon 

på trening. Siden bruker vi til å publisere nyheter, kommende begivenheter og treninger, terminlister 

og bilder. Vi bruker også hjemmesiden mye til å håndtere påmeldinger til for eksempel sommer- og 

vinterleir. Geir og Reinhardt jobbet på siden. 

 

I løpet av året fikk vi også en ny flott hjemmeside som Anders har laget for oss. Vi flyttet da over 

fra domenet .com til .no. Vi har også beholdt det gamle domenet og fått linket det til den nye siden. 

 

  

http://www.ringeriketkd.no/
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Facebook. 

Klubben har også side på facebook hvor vi formidler beskjeder og meldinger. Denne siden er godt 

besøkt og vi har mange «likes» Det er også satt opp en egen facebook side for vår nye Dojang. Det 

er også gjort noen forsøk med å reklamere for klubben via facebook. Dette ser ut til og fungerer bra. 

 

Siden vår har per desember 2015 331 «likes» det vil si at det er mange som følger med på siden vår 

og får info der. Vi kan bli enda flinkere til å legge ut nyttig og kanskje også litt artig info der.  

App. 

Klubben har fortsatt tilgang på en App. Men denne blir ikke benyttet da ingen i styret bruker tid på 

den.  

Graderinger 

Klubben har avholdt to egne graderinger for medlemmene i løpet av året. 

RTKD Juleseminar. 

Klubben arrangerte med stor suksess igjen et eget juleseminar for barna med overnatting i hallen. 

Stor deltagelse og veldig fornøyde deltagere som reiste hjem etter gradering søndag. Takket være 

noen foreldre som stilte opp kunne vi gi våre medlemmer den juleavslutningen de fortjener. Med 

overnatting og avslutting med gradering og flotte diplomer.   

 

Goman bakeriet og Coop støttet oss med boller, saft og noe mer. Samt en fantastisk kake.  

 

Representasjon. 

Klubben var representert på TTU TTU-Kodanja samlinger og yudanja samlinger. Samt at vi var 

representert på årsmøte i RIR og i TTU. 

Korea tur. 

Geir, Fredrik Andrine og Jennifer har vært på 

reise i Korea sammen med GM Cho på TTU sin 

årlige Korea tur. 

 

Sortbeltesamlinger 

Klubben har vært representert på mange 

samlinger. 

 

Yudanja samling. 

Klubben har vært deltagende på flere samlinger. 
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Konkurranser 

Klubben har ikke vært representert i noen konkurranser i 2015. Det er for tiden ingen som ønsker å 

konkurrere og det er heller ingen instruktører som har tid til å starte opp med dette. Men vi har 

fortsatt drømmen om å få dette til. 

 

TTU Sommer- og vinterleir. 

Klubben har deltatt på TTU sommerleir på Brandbu samt 

TTU vinterleir på Ski med noen deltagere fra Ringerike. Vi 

håper at det neste år kan bli noen flere. 

 

Bry seg om aksjonen. 

Stiftelsen positiv oppvekst satte i år fokus på vår klubb. 

Dette var hyggelig av dem og var med på å sette fokus på 

vårt prosjekt. Vi fikk her profilering i en avis de gir ut og 

hyggelig omtale både i Ringerike blad og i et innstikk som 

fulgte med. Samt profilering under julekonserten de 

arrangerte. Nå har det ved årets slutt kommet inn kr 0,- i 

forbindelse med dette. Men vi håper på at dette har vært med 

å skape et enda bedre omdømme av klubben, samt at vi 

kanskje kan benytte dette i 2016 når vi må ut og søke støtte 

til vårt prosjekt. 

 

Styret i Ringerike TKD takker for 2015. 

 

 

 

 

      Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      

        Leder           nestleder                                   

 

 

 

 

 

  Reinhardt Skøien.                Andrine Løvhøiden  

   styremedlem.       styremedlem  . 


