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Styret har denne perioden bestått av 

Leder Geir Karlsen 

Nestleder: Artsiom Stalmakov 

Styremedlem: Reinhardt Skøien 

Styremedlem: Andrine Løvhøiden 

Varamedlem: Analyn Karlsen 

Styrets oppsummering av året. 

Året 2014 har vært et godt år for RTKD. Vi har fått en oppsving i medlemstallet takket være godt 

arbeide fra styret i klubben. Vi har brukt endel på reklamering en tidligere og vi har feiret vårt 30 

års jubileum. 

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. Dette partiet har blitt meget populært. 

Reinhardt Skøien er den som hovedsakelig trener denne gruppen. 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 noen hjelpeinstruktører som er av uvurderlig verdi. Klubben har et 

behov for flere instruktører. Dette må nytt styre for 2014 jobbe med for å sikre videre utvikling av 

klubben. 

Økonomisk har det vært et godt år og vi har gått med et overskudd. 30 års jubileet kostet en del 

penger, men det var vell anvendte kroner.    

Instruktørene har vært 

Geir Karlsen, Artsiom Stalmakov, Reinhardt Skøien. Yebio Fecadu, Roger Lippert og Agnete 

Reymert har også bidratt.  

 

Vi har også hatt med Nicolas Gjerdingen, Andrine Løvhøiden og Timmy Gauksrud med som 

hjelpeinstruktører. Timmy har trukket seg ut i løpet av året og Jennifer Cho har kommet inn. Det er 

også et par voksne som er litt på vei inn som instruktører/hjelpeinstruktører. 

Økonomi 

Regnskapsføreren oppsummerer året 2014 slik. 

Regnskapet viser et overskudd for 2014 på kr 20 850. Dett er noe høyere overskudd enn 2013 som 

var på kr 1 140. Medlemskontingenten har økt med ca. kr 40 000 og salg av klær med ca. kr 30 000. 

Dette er de største forskjellene fra 2013. Driftskostnadene ligger nesten på samme nivå som 2013. 

Her er det bare en økning på ca. kr 7 000.  

Medlemmer 

Per 21.2.2015 hadde klubben 118 medlemmer. Vi hadde en målsetning for 2014 og kommer over 

100 medlemmer og spesielt styrke voksengruppen. Slik at dette målet har vi nådd. Vårt nye mål er å 

styrke gruppen ungdom/voksne og kanskje etter hvert skille ut en egen ungdoms gruppe og en egen 

voksen gruppe slik at gruppene kan få mer spisset trening oppimot alder. 
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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. Det er usikkerhet om hva som vil skje videre med Ringerikshallen pga bygging av ny 

flerbrukshall. Vi får ikke treningstid i den nye hallen og dersom kommunen legger ned og selger 

Ringerikshallen så står vi kanskje uten treningshall og må se oss om etter nye lokaler. Dette vil være 

en stor utfordring som vi selvfølgelige er veldig spente på. Siste info vi har fått er at 

Ringerikshallen blir værende en god periode til. 

 

Klubben har også igjennom mange måneder jobbet med å få til en leieavtale i Nordre Brukar. Dette 

er et prosjekt hvor vi må pusse opp lokalene selv, men får en rimelig leie i en del år. Her kan vi 

bygge vår egen Dojang som vi da kan bruke så mye vi vil.  

www.ringeriketkd.com 

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.  

 

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 å fungerer bra. 

 

App. 

Klubben har fått tilgang på en app hvor vi kan publisere meldinger. Denne har ikke blitt benyttet i 

så stor grad som det ligger muligheter til.  

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. Årets juleseminar ble 

det største hittil med 67 barn som deltok og ca. 50 som overnattet. 

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.  

 

http://www.ringeriketkd.com/
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Grandmaster Cho på besøk. 

Vår kjære grandmaster har vært på klubb besøk. Dette var hen hyggelig treningskveld som ble satt 

stor pris på.  

 

Representasjon. 

Klubben var representert på TTU klubblederseminar, TTU-Kodanja samlinger og yudanja 

samlinger. Samt at vi var representert på årsmøte i RIR og i TTU. 

Korea tur. 

Geir, Analyn og Fredrik Karlsen og Reinhardt 

Skøien har vært på reise i Korea sammen med GM 

Cho på TTU sin årlige Korea tur. 

 

Det var en stor gjeng fra Norge som reiste her på 

bilde sammen med noen trivelige folk fra 

Filipinene. 

Sortbeltesamlinger 

Klubben har vært representert på mange samlinger. 

 

Yudanja samling. 

Klubben arrangerte Dan seminar i juni. Dette ble et bra seminar hvor vi hadde invitert master Erling 

Oppedal, Thomas Jensen, Anna Kim og Grandmaster Cho Woon Sup. Slik at vi hadde et meget 

solid lag av instruktører som gav deltageren et meget godt seminar. Analyn lagde også en meget god 

mat som mange satte pris på. Vi hadde trening i Ringerikshallen og på Ulleråll skole for å få plass 

til alt da det i tillegg til oss var aktivitet i hallen. 

 

Jubileums trening. 

I forbindelse med vårt 30 års jubileum ble det også arrangert en jubileums trening hvor klubbens 

utøvere og andre fikk muligheten til å trene med Grandmaster Cho og Anna Kim. Dette ble en god 

helg med mange gode treninger. Mye administrasjon for styret, men en flott helg å se tilbake på. Vi 

var også veldig heldige med været så det ble også ute treninger. 

Jubileums middag. 

Klubben med Reinhardt i spissen hadde en elegant middag på Ciro restaurant hvor vi var ca. 60 til 

bords. Klubbens æresgjest Grandmaster Cho med flere spesielt inviterte gjester som har vært med i 

klubben i de gode gamle dager. Dette var en fin kveld med mange gamle minner. Om 10 år håper vi 

å kunne invitere til vårt 40 års jubileum med egen Dojang og stor stas!  

  

Jubileums kake. 
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Reinhardt som var toast master og ansvarlig for jubileumsmiddagen hadde også sørget for en 

fantastisk kake. 

 

 

Konkurranser 

Klubben har ikke vært representert i noen konkurranser i 2014. Det er for tiden ingen som ønsker å 

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

 

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. 

Gjesteinstruktører i klubben. 

Master Erling Oppedal, Thomas Jensen. Anna Kim og Grandmaster Cho Woon Sup. 

  



Styret i Ringerike TKD takker for 2014. 


Artsiom Stalmakov 
nestleder 

styremedlem. styremedlem 

Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 7 av 7 


