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Styret har denne perioden bestått av 

Leder Geir Karlsen 

Nestleder: Artsiom Stalmakov 

Styremedlem: Reinhardt Skøien 

Styremedlem: Renate Aaberg. 

Varamedlem: Tor-Brede Rognlid 

Styrets oppsummering av året. 

Året 2017 har vært et godt år for RTKD. Vi har hatt et godt økonomisk år med et solid overskudd 

takket være en nøktern drift. Vi har jobbet mye med vårt prosjekt å bygge en egen Dojang. Det har 

vært gjennomført mange dugnader. Som ved alle slike frivillige prosjekter så vil det være noen som 

må ta en større byrde en andre. Mange har bidratt på hver sin måte og alle bidrag har ført oss dit vi 

er i dag. Noen skal allikevel nevnes spesielt. Tor-Brede Rognlid har arbeidet mye bak i kulissene 

med søknader om støtte og jobbet oppimot en del håndverkere. Geir og Reinhardt har vært 

pådrivere i det praktiske arbeidet. Klubben er dypt takknemlig til alle sammen for innsatsen for en 

ny fremtid for klubben. 

Ved årets slutt var all isolering av vegger ferdigstilt. Vi har også bygget opp veggene til handikap 

wc og vanlig wc. Samt at vindfang er bygget opp og også store deler av resepsjonen og veggen ut 

fra sosial del og ut mot treningshallen. En del isoleringsarbeid i taket er også utført / påbegynt. 

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 Øystein Røste, Iver Skøien og 

hjelpeinstruktører. Her har det vært god rekrutering. Barnepartiet har også et godt medlemstall og 

ble hovedsakelig trent av Artsiom, Tor-Brede og Geir. Voksengruppen har hatt et stigende 

medlemstall igjennom året og blir også hovedsakelig trent av Tor-Brede, Reinhardt, Artsiom og 

Geir. Anders S Helmen har også kommet tilbake til klubben. 

Klubben har også hatt med noen hjelpeinstruktører som er av uvurderlig verdi. Klubben har et stort 

behov for flere instruktører fort å jobbe mot å bli enda mer solid. Dette må nytt styre og 

instruktørene for 2018 jobbe videre med for å sikre videre utvikling av klubben. 

Instruktørene har vært 

Ansvarlige instruktører. 

Geir Karlsen 4. Dan, Artsiom Stalmakov 3. Dan. Anders Stiksrud Helmen 3 Dan. Reinhardt Skøien 

2. Dan. Tor-Brede Rognlid 1. Dan,  

 

Hjelpe instruktører:  

Iver Skøien 1 Dan, Øystein Røste 1 Gup og Marius Aaberg 2. Gup. 
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Økonomi 

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 212.628,- mot et overskudd på kr. 183.693,- i 2016. 

Totale inntekter har økt med ca. kr. 72.300,-. De største endringene i inntektene gjelder 

medlemskontingenten som har økt med ca. kr. 36.300 og offentlig støtte har økt med kr. 36,900,- 

Medlemmer 

Per 31.12.2017 hadde klubben 141 medlemmer. Dette er et meget hyggelig tall. Vi vil fortsette å 

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

vokse. Tiger og barne gruppen er rundt maksimal størrelse slik vi driver nå.  

 

Vi har et behov for 1-2 faste instruktører til. Da kan vi danne en ungdoms gruppe og et reint voksen 

parti. Dette tror vi vil være bra for fremtidig rekruttering av voksne. 

 

Vi har i løpet av året etablert fast poomse trening på mandager og også nå fått på plass en Høybelte 

trening for rødt belte og høyere på onsdager. Vi jobber fortsatt med å få system og popularitet rundt 

kamptrening. Fra nyåret blir det forsøkt å kjøre denne på torsdager parallelt med barnetreningen. 

Dojang 

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

blitt gjort noe særlige forandringer inne i hallen det siste året.  

 

Kommunen har begynt å bruke kafeteria som pauserom for lærere som holder til i et brakke bygg 

med en midlertidig skole. Dette har hatt en negativ effekt for klubben med mye tilgrising og 

hærverk i vårt rom utført av personer tilhørende skolen. Dette er nok noe klubben bare må leve 

med. Vi har også fått ny inngang og begrenset oppholdsareal for foresatte og andre som venter 

under trening. 

 

Ny Dojang. 

Vi har i løpet av 2017 lagt ned mye arbeid i den nye Dojangen. Vi takker alle våre sponsorer og alle 

medlemmer som har hjulpet til. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men nå som vi virkelig 

begynner å se hvordan hallen vil bli så finner vi motivasjon der. 

 

Vi håper å kunne klare å ferdigstille hallen i løpet av 2018. Vi tror ikke vi klarer å være ferdige til 

oppstart høsten 2018, men i løpet av 2018 slik at vi kan flytte inn 2019 i ny hall. 

 

Sponsorer. 

Tor-Brede og Iver Skøien har jobbet hardt med sponsorer til klubben. Dette spesielt til pågående 

prosjekt. Men vi håper jo at de har lyst til å støtte klubben videre etter at prosjektet er fullført også. 

De har gitt oss et uvurderlig bidrag. Tor-Brede har dessverre valgt å trekke seg ut av klubben i 2018, 

så en viktig jobb for styret blir å videreføre det gode arbeidet som Tor-Brede har startet opp for 

klubben. 
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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. Vi håper web master vil legge ned enda mer tid på siden fremover.  

 

Facebook. 

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

besøkt og vi har en del «likes»  

 

Siden vår har per desember 2017. 489 «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.  

Graderinger 

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

RTKD Juleseminar. 

Klubben arrangerte også i 2017 med stor suksess et eget juleseminar for barna med overnatting i 

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

være foreldre som stilte opp for barna sine kunne vi gi barna en super treningshelg med mye sosiale 

aktiviteter og positive minner. Med overnatting og avslutting med gradering og flotte diplomer.   

 

Goman bakeriet og Coop støttet oss med boller, saft og noe mer. Vi hadde for 2 år på rad poomse 

konkurranse i tillegg til speed breking konkurransen som alltid er populær. Tradisjonen tro ble 

kvelden rundet av med julenissen på besøk og film i dojangen. 

Representasjon. 

Klubben har vært representert på mange møter og samlinger igjennom året. Deriblant 40 års 

jubileum for GM Cho. 

Korea tur. 

Hele 5 av medlemmene reiste på TTU sin årlige Korea tur. Vi hadde en super tur, om noen litt 

spesielle dager på Jeju Island.  

 

 

 

http://www.ringeriketkd.no/
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Ringeriksmaraton. 

Klubben stilte også i år et lag i Ringeriksmaraton. Klubben satt også ny tids rekord. Geir løp også 

fortere en sist gang selv om det fortsatt er rom for å løpe fortere. Vi har satt som mål å delta på 

Ringeriksmaraton hvert år. I 2018 er planen å ha løpsfesten i de nye lokalene.    

 

Sortbeltesamlinger. 

Klubben har vært representert på mange samlinger. Spesielt Tor-Brede, Artsiom, Geir og Reinhardt 

har vært mye ute og trent.  

 

Det er mange flere av klubbens medlemmer som kan og bør delta på disse samlingene! 

 

Sortbelte gradering. 

Timmy Gauksrud graderte til 1. Dan på sommerfestivalen. Han leverte en god gradering og klubben 

gratulerer. 

 

Konkurranser 

Klubben har ikke vært representert i noen konkurranser i 2017. Tankene og ambisjonene blant noen 

få av klubbens utøvere om å komme i gang er her fortsatt. Vi håper 2018 blir året vi får startet opp. 

 

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 enda flere. 

 

 

Styret i Ringerike TKD takker for 2017. 

 

 

 

 Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      

    Leder            Nestleder                                   

 

 

 

 

 

 Reinhardt Skøien.            Renate Aaberg   

 Styremedlem.               Styremedlem 


