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Styret har denne perioden bestått av 

Leder Geir Karlsen 

Nestleder: Artjom Stalmakov 

Styremedlem: Nicholas B Gjerdingen 

Styremedlem: Jennifer Cho 

Varamedlem: Reinhardt Skøien 

Styrets oppsummering av året. 

Året 2012 har vært et vanskelig år for RTKD. Vi har gått noe ned i medlemstall. Samt mistet både 

Camilla og Anders som instruktører da de har flyttet pga utdanning. Per-Ivar som har hjulpet til litt 

har også flyttet pga arbeid. 

Vi deltok på Ringeriksdagen takket være god innsats fra Jennifer. Vi har også hatt plakat på 

Norsiden og plakater og flyers. Men det har vært litt for få som har hengt opp dette. Reklamering 

bør det satses mer på neste år. 

Klubbens junior gruppe fungerer også fint. Det har blitt gjort noen små endringer på belte systemet 

for at sluttproduktet på de som blir medlemmer lenge skal bli bra. 

Instruktørene har vært 

Instruktører alle grupper har vært: Geir Karlsen, Artjom Stalmakov. Roger A. Lippert, og Yebio 

Fecadu har også bidratt.  

 

På juniortreninger har vi også fått hjelp av Reinardt som nå har blitt hovedansvarlig for den 

gruppen.  

 

Jennifer Cho og Nicholas Gjerdingen er med som hjelpeinstruktører og vi håper at de vil bli 

klubbens fremtidige instruktører. 

Økonomi 

Økonomien i 2012 har vært god. Vi har hatt en overskudd på kr 34 527. Dette medfører at klubben 

per 31.12.2013 har fått bygget opp sparekontoen til litt over 100 000. 

 

Regnskapsfører sa følgende om regnskapet:  

Bokført resultat viser et overskudd på kr 34 527. Dette er kr 7 957 høyere enn for 2011. 

Dere har i 2012 høyere inntekter både på kontingent, salg av tøy, offentlig støtte og grasrot. 

Overføringen fra Norges Idretsforbund (LAM) er Kr 6 000 høyere i 2012 enn i 2011. 

Driftskostnadene ligger på nesten samme nivå som for 2011. 

Medlemmer 

Per 15.1.2013 hadde klubben ca. 98 medlemmer. Vi har en stor utfordring i og rekruttere 

medlemmer i alderen 14-99. Her må en god jobb gjøres i 2013.  

 

  



 

 

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. Vi venter nå spendt på hva som skjer med ny flerbrukshall 

og hva dette vil ha å si for vår del. 

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. Nicholas har overtatt ansvaret for siden og drifter siden sammen med Geir 

som hjelper til.  

 

Ringerike TKD legat 2012 

Det ble ikke tildelt legat for 2012 

Graderinger 

Dette året har vi hatt to graderinger i klubben. Sommergradering som vanligvis er I Mai - Juni 

og Vintergraderinga, som vi pleier å ha i desember blir holdt rett over nyttår av kun praktiske 

årsaker. 

Klubbgradering Mai- Juni 
Graderingen ble fordelt utover en helg, hvor det var juniorgruppa og barnepartiene på en dag og 

ungdom og voksen-partiene en andre dag. Graderingsmaster var Jon Lennart Løbak. 

Gradering på Sommerleiren 2012 
Vi hadde ingen oppe til cup gradering og ingen til Dan. 

Gradering på vinterleien desember 2012 
Som vanlig hadde vi noen personer fra ungdom- og voksenpartiet til gradering på vinterleiren i 

Ski. Vi hadde én person oppe til Dan-gradering: Camilla Cho. Hun leverte enn god gradering og 

besto og fikk en høyere grad innenfor Dan gradene. 

Gradering I klubben 15 – 16 Desember 
Alle forsøkte å gradere i desember besto testen. 

Sortbeltesamlinger 

Geir, Camilla og Anders har deltatt på sortbelte samlinger i 2012. 

Konkurranser 

Ingen fra klubben har konkurrert i 2012. 

  

http://www.ringeriketkd.com/


 

TTU Sommer- og vinterleir. 

TTU sommerleir på Brandbu med god deltagelse fra klubben. Det var også deltagelse på TTU 

vinterleier i ski. 

Gjesteinstruktører i klubben. 

Master Jon Lennart Løbak.  

Styret i Ringerike TKD takker for 2012. 

Styret takker for 2012 og ønsker påtroppende styre for 2013 lykke til i sin utførelse av vervet. 

 

 

 

 

 Geir Karlsen                     Artjom Stalmakov              

      Leder        Nestleder                                 

 

 

 

 

 

 

  Nicholas Gjerdigen   Jennifer Cho            

  Styremedlem    Styremedlem     


