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Vil du bli hjelpe instruktør? 
Klubben har over de senere år hatt en hyggelig utvikling og vi ønsker å gi våre medlemmer 
enda bedre treninger. V åre barn fortjener det beste, og det har vi en målsetning om å gi dem. 
Vi har et stort behov for hjelpetrenere til både tiger og barnepartiet. Vi håper at nettopp du har 
lyst til å bli med på vårt lag av instruktører. Vi ønsker å få på plass 3 faste personer som vil få 
status som hjelpeinstruktør i klubben. 

KvalifikasjonerIKrav til stillingen. 

» Du har lyst til å gjøre barna våre til gode TKD utøvere. 

» Er du mellom 14 og 20 år, så ønsker vi at du har gradert til 4. Gup. eller høyere. 

» Er du over 20 år så er beltegrad uviktig. 

» Du bør kunne Taegeuk 1-4. 

» Du forplikter deg til å stille opp en fast dag i uken. 

» Kan du ikke stille en uke, så tar du kontakt med en av de andre hjelpeinstruktørene i god 


tid og bytter ansvarsdag selv. 
» Du er et godt forbilde for våre barn. 
» Som medlem av NIF så krever vi politiattest av alle våre instruktører. 
» Inngå en skriftlig avtale om å være hjelpeinstruktør 

Vi kan tilby . 

../ Samme lønn som de faste instruktørene. Kr 0,- per år. 


../ 50 % rabatt på din medlemskontingent. 


../ Trenerutdannelse i regi av Norges kampsportsforbund . 


../ Kurs i regi av Buskerud idrettskrets . 


../ Støtte til deltagelse på TTU arrangementer. 


../ Særdeles fordelaktige priser på klubbens egne arrangement. 


../ Klubbens instruktører vil ta godt vare på deg! 


Søknader rettes til Geir så snart som mulig. Utvelgelse av hjelpeinstruktører vil foregå 

fortløpende. 
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KONTRAKT HJELPEINSTRUKTØR RTKD. 


Denne kontrakt er laget for å klargjøre ansvarsforholdet og de fordelene man får som 
hjelpeinstruktør i Ringerike Taekwondo klubb. 

Navn har ansvaret for å være hjelpeinstruktør på xxxxxxx i tidsrommet xx-xx. Dersom man 
ikke kan møte på trening aktuell dag må man selv skaffe vikar ved å bytte med en av de andre 
hjelpeinstruktørene. Ta kontakt i god tid. 

Fordeler man får som hjelpetrener i Ringerike TKD. 

50 % rabatt på medlemskontingent. 

Støtte til utdanning og kurs i regi av NKF. 

Støtte til trenings seminarer i regi av TID. 

Fordelaktige priser på klubb aktiviteter. 


Størrelsen på støtten man får til de forskjellige tingene vil være preposisjonal utfra hvor mye 
tid man bruker på å hjelpe til i klubben og hvor mange som deltar fra klubben. 
Hovedinstruktør vil fordele tilgjengelige midler på instruktørene utfra et rettferdighetsprinsipp 
forvaltet av klubbens instruktører i felleskap. Hovedinstruktør forvalter et budsjett vedtatt av 
årsmøtet. 

I Ringerike TKD benytter vi følgende begreper om instruktører. 

Hovedinstruktør. Faglig ansvarlig for pensum og kontaktperson oppimot TIDINKF. 

Har graderingsansvar for klubbens utøvere og er den som innstiller til Dan gradering i 

TID. Skal også ha faste treninger i klubben. 

Instruktør. Har ansvar for en fast treningsdag og er derav medlem av instruktør 

gruppen. 

Hjelpeinstruktør. Har ansvaret for å hjelpe instruktøren, men kan også etter å ha 

fungert en periode ved behov stille opp som vikar for instruktørene. 


Geir Karlsen Navn 
Hovedinstruktør Hjelpeinstruktør 
Ringerike TKD 

http:www.ringeriketkd.no
mailto:post@ringeriketkd.no


Må fylles ul av søker bruk BLOKKBOKSTAVER 

Navn 

Bostedsadresse 

Postnr IPoststed 

NORGESSØKNAD OM IDRETTSFORBU ND 

POLITIATTEST - ----OQ9
for idrettslag i Norges 
idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komite 

sendes Politimesteren i ____________ 

Hvem attesten 

gjelder 

(Fylles ut av søker) 

Navn: Fødselsnr. (11 siffer): 

Har du hatt fast eller midlertidig bopel i utlandet de siste fem årene? 

Ja O Nei O 

Hvis JA - Når Hvor 

Mobiltlf. nr.: 

Formålet 

med 

attesten 

(Fylles utav 

idrettslaget) 

Det bekreftes at søker er aktuell for å utføre oppgaver for 

(navn på idrettslag) som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

personer med utviklingshemming, jf. forskrift om strafferegistrering § 12 nr 4 bokstav p. 

Attesten skal ikke brukes i annen forbindelse enn det om er angitt her. 

Det bekreftes at idrettslaget er medlem av Norges idrettsforbund 

Kontaktperson i idrettslaget: telefon: 

Sted og dato Idrettslagets underskrift og evt. stempel 

Samtykke 

(Fylles ul av søker) 

Jeg gir herved idrettslaget tillatelse til å oversende søknaden til politiet. Jeg er kjent med at 

attesten sendes meg og at jeg straks skal fremvise den for idrettslaget. 

Jeg aksepterer at idrettslaget skriftlig nedtegner 

• at jeg har fremvist politiattest 

• at vandelen er kontrollert og ansett tilfredsstillende, og at opplysning om dette 

lagres på forsvarlig måte sammen med idrettslagets øvrige dokumenter. 

Sted og dato Søkerens/foresattes underskrift 

Vedtak 

(Fylles ut av politiet) 

Intet å anføre O 

Merknader til søknaden, se vedlagte attest O 

Sted og dato Underskrift I Stempel 



Veiledning til utfylling av skjemaet ikke til politiet) 

Idrettsstyret med hjemmel i 
alle idrettslag og 1. januar 
som utføre oppgaver for som i tillits- eller 
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemm Dette omfatter både 
personer som skal seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende 
oppdrags-jansettelsesforhold for laget Med mi menes personer under 
år. 

skal kun denne blanketten. Blanketten 
www.idrett.nojpolitiattest er ved henvendelse til 

Blanketten skal straks etter undertegning sendes av idrettslaget alminnelig 
post politiet. 

ere,rI,,>e av i det politidistrikt søkeren bor. Adressen til politidis-
på www.idrett.no. kan inn flere i samme 

til 

Politiattesten vil bli returnert søkeren pr. til den vedkommende har 
oppgitt. 

eventuelle om innhenting av politiattester finnes på 
www.idrett.nojpolitiaUest. 
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