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Styret har denne perioden bestått av 
Leder Geir Karlsen 
Nestleder: Axel Ranvik 
Styremedlem: Anders S. Helmen 
Styremedlem: Agnethe Reymert 
Varamedlem: Titina Bakken 

Styrets oppsummering av året. 
Året 2011 har vært et godt år for RTKD. Vi har fått en oppsving i medlemstallet takket være godt 
arbeide fra styret i klubben. Gode tiltak som reklame på kino, plakater, deltagelse på 
Ringeriksdagen må vi tro har ført til veksten i medlems tallet. 

Klubben startet også opp junior gruppen. Et parti for 1-3 klasse. Dette partiet har blitt meget 
populært. Mer en vi kunne forestille oss. Dette har også mye av æren for økningen av 
medlemstallet. 

Klubben har vært heldige med å ha mange gode instruktører også i 2011. Vi ser at det vil være 
utfordringer i 2012 da noen av de yngre instruktørene kommer til å flytte fra distriktet.  

Økonomisk har det vært et godt år, vi ser nå effekten av korrigeringen av medlems kontingenter 
som ble gjort årsmøtet 2010.  

Instruktørene har vært 
Instruktører alle grupper har vært: Geir Karlsen, Anders S. Helmen, Camilla Cho, Roger A. Lippert, 
Daniel Fecadu, Artjom Stalmakov. Per-Ivar Pedersen og Yebio Fecadu har også bidratt. På 
juniortreninger har vi også fått hjelp av Reynard.  
 
På sommeren kom Camilla hjem fra hennes utveksling i Storbritannia slik at hun var med og 
instruerte et halvt år. Artjom kom også hjem på sommeren, han etter studier i Trondheim, slik at han 
også har instruert hos oss halve året. Daniel ga seg som instruktør samme sommer. 

Økonomi 
Regnskapsføreren oppsumerer året 2011 slik. 

Resultatet for 2011 viser et overskudd på kr. 26.570,- mot et overskudd på kr. 684,- i fjor. Inntektene 
har økt med ca kr. 5.500,- sammenlignet med i fjor. Medlemskontingenten har økt mens salg av 
treningsutstyr og offentlig støtte er redusert. Varekostnadene er redusert med ca kr. 28.200,- slik at 
bruttofortjenesten er ca kr. 33.800 bedre enn i fjor. Andre driftskostnader har økt med ca kr. 7.900,-. 
Den største økningen fra i fjor ligger i posten annonse og markedsføring. 

Medlemmer 
Per 15.1.2012 hadde klubben 114 medlemmer. At vi er over 110 er veldig bra og det er mange år 
siden vi var der, men mye av grunne til dette skyldes juniorgruppa, som nå er full. Vi ønsker fortsatt 
flere medlemmer til de andre partiene. 

Dojang 
Vi trener fortsatt i kampsporthallen, i første etasje i Ringerikshallen og i gamle «karaterommet» 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. Nede er det stort sett bare oss og ninjitsu som trener, uten at 
vi treffer dem på de tidene vi er i hallen. 



www.ringeriketkd.com 
Hjemmesiden vår er en av våre største informasjonskanaler til medlemmene i tillegg til informasjon 
på trening og e-post. 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. Anders S. Helmen tok over som hovedansvarlig for siden denne sesongen 
etter Geir. Stort sett er det bare Geir og Anders som skriver på siden. Helst skulle vi jo sett at siden 
ble mer brukt med flere innlegg og nyheter, men den fungerer greit. 

Ringerike TKD legat 2011 
Det ble ikke tildelt legat for 2011 

Graderinger 
Dette året har vi bare hatt én gradering i klubben. Vintergraderinga, som vi pleier å ha i desember 
blir holdt rett over nyttår av kun praktiske årsaker. 

Klubbgradering 6., 14. og 16. Juni 2011 
Graderingen ble fordelt utover tre ukedager, hvor det var juniorgruppa en dag, barnepartiene en 
annen dag og ungdom og voksen-partiene en tredje dag. At det blei på den måten var egentlig ikke 
ideelt i forhold til å ha det i helger som vi pleier. Ellers var det ordinære graderinger som de aller 
fleste gjorde det bra på. Grunnen til at det ble sånn var bare mangel på ledige helger hos 
graderingsmaster Jon Lennart Løbak. 

Gradering på Sommerleiren 2011 
Denne gangen var det dan-graderinger som var i fokus på sommerleiren fra oss. Vi hadde ingen 
påmeldte til cup-grad, men fem utøvere til Da-grad. Dessverre var det kun tre av disse som besto 
graderingen. Dette var: Mikkel Tiller til 1. Dan, Anders S. Helmen til 2. Dan og Per-Ivar Pedersen 
til 3. Dan. 

Gradering på vinterleiren desember 2011 
Som vanlig hadde vi en god gruppe mennesker fra ungdom- og voksenpartiet til gradering på 
vinterleiren i Ski. Vi hadde én person oppe til Dan-gradering: Morten Tiller til 1. Dan. Han leverte 
enn god gradering som revansj etter sommerens nedtur, og kan stolt bære det svarte beltet. 
 

Sosiale aktiviteter 
Julenissen på besøk 
De to siste treningsdagene før juleferie kom julenissen innom på juniorgruppen og barnepartiet og 
delte ut juleposer til alle de snille TKD-barna.  

Sortbeltesamlinger 
Denne sesongen har det var rimelig bra deltakelse fra klubben på sortbeltesamlinger og vi har sendt 
utøvere på følgende sortbeltesamlinger sesongen 2011. 

2011-03-18      2011-03-20   Yudanjaseminar i Evje 
 

2011-04-15      2011-04-17   Yudanja/kodanja seminar i Islev Taekwondo 
klubb 

 

2011-05-13      2011-05-15   Danseminar Lillesand taekwondo klubb 
   

http://www.ringeriketkd.com/�


Konkurranser 
NMK I 
Tre utøvere dro til Mjøndalen i helga til å konkurrere på nasjonalt stevne, og alle tre fikk med seg 
edelt metall hjem. 
Anny Aasvang, som konkurrerte i kvinner senior -62 hadde to andre jenter i klassen sin. Kampene 
ble derfor satt opp som serie. Anny tapte sin første, men vant sin andre kamp og tok derfor sølv. 
Brødrene Kristoffer og Aleksander Kvannli konkurrerte i herrer, junior -48. Begge kjempet seg til 
finalen hvor de da møtte hverandre. En kamp Aleksander vant knepent og tok dermed gull, 
Kristoffer tok sølvet. 
 

 
NMK IV 
To utøvere fra Ringerike TKD-klubb konkurrert i kamp i Tranbyhallen på nasjonalt stevne i helgen 
22.-23. oktober 
Det resulterte i en sølv-medalje og en fjerdeplass på Aleksander og Kristoffer Kvannli. Gutta gikk i 
-55 klassen og det var sju utøvere med i deres klasse. 

TTU Sommer- og vinterleir. 
TTU sommerleir på Brandbu med god deltagelse fra klubben. 

Gjesteinstruktører i klubben. 
Grandmaster Cho Woon Sup og Master Jon Lennart Løbak.  

Styret i Ringerike TKD takker for 2011. 
 
 
 
 
 Geir Karlsen                  Anders S. Helmen             Axel Ranvik            
      Leder     Nestleder                       Styremedlem              
 
 
 
 
 
  Agnete Reymert    Titina Bakken 
  Styremedlem    Varamedlem 

2011-10-28                      2011-10-30   Yudanja og Kodanja samling Hamar  
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