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Styret har denne perioden bestått av 

Leder Geir Karlsen 

Nestleder: Artsiom Stalmakov 

Styremedlem: Reinhardt Skøien 

Styremedlem: Irene Choi Lippert 

Varamedlem: Tor-Brede Rognlid 

Styrets oppsummering av året. 

Året 2016 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 i godt 

samarbeid med kommunen. Ved årets slutt var alt av rivningsarbeid utført. Og nytt gulv var støpt. Vi 

håper klubben i løpet av 2017 kommer langt i oppbygningen av dojangen. 

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 Andrine og tre hjelpeinstruktører. Her har det 

vært god rekrutering. Barnepartiet har også et godt medlemstall og blir 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. 

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

behov for flere instruktører. Dette må nytt styre og instruktørene for 2017 jobbe videre med for å 

sikre videre utvikling av klubben. 

Instruktørene har vært 

Ansvarlige instruktører. 

Geir Karlsen 4.Dan, Artsiom Stalmakov 3.Dan, Reinhardt Skøien 2.Dan. Tor-Brede Rognlid 1.Dan,  

 

Hjelpe instruktører:  

Andrine Løvhøiden 1 Dan. Stig-Magnus Gjeralden 1 Dan, Timmy Gauksrud 1 Gup og Markus 

Aaberg 3.Gup    

 

Økonomi 

Regnskapsføreren oppsummerer året 2016 slik. 

Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr. 183.693,- mot et overskudd på kr. 138.698,- i 2015. 

Totale inntekter har økt med ca. kr. 43.549,-. De største endringene i inntektene gjelder 

medlemskontingenten som har økt med ca. kr. 33.200, sponsorinntekter er ny med kr. 45.000 og 

offentlig støtte er redusert med kr. 47.500,-. 

  

Når det gjelder kostnader vedrørende oppussing i leide lokaler blir disse ført på konto 1398 Påkost 

leide lokaler i balansen. Inntekter vedrørende oppussing er ført på konto 1399 Gaver påkost leide 

lokaler. Når lokalene er ferdig oppusset vil summen av disse kontoene blir fordelt utover resten av 

leieperioden.  
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Medlemmer 

Per 31.12.2016 hadde klubben 138 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.  

 

Vi trenger å få på plass 1-2 faste instruktører til. Da kan vi danne en ungdoms gruppe og et reint 

voksen parti.  

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.  

 

Ny Dojang. 

Vi har i løpet av 2016 lagt ned mye arbeid i den nye Dojangen. Vi takker alle våre sponsorer og alle 

medlemmer som har hjulpet til. Vi er nå ferdige med alt av rivningsarbeidene og vi har lagt inn ny 

inntaks kabel til strømmen. Vi har fått støpt nytt gulv. Ventilasjonsarbeider er også påbegynt. 

 

Vi skal stå på å jobbe i 2017 for å komme lengst mulig med å bygge opp hallen vår. 

 

 
 

Sponsorer. 

Tor-Brede og Iver Skøien har jobbet hardt med å få inn noen 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. 

 

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.  

 

  

http://www.ringeriketkd.no/
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Facebook. 

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

besøkt og vi har mange «likes»  

 

Siden vår har per desember 2016. 426 «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 2016 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. 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. Nytt i år var en poomse 

konkurranse. Dette var populært og vi var også meget imponert over sportsånden som våre 

medlemmer hadde under konkurransen. 

 

Representasjon. 

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

Korea tur. 

Ingen fra klubben reiste på TTU sin årlige Korea tur. Men mange har planer om å reise i 2017.  

 

Ringeriksmaraton. 

Klubben stilte i år et lagt som besto utelukkende av klubbens medlemmer. Ringeriksmaraton har nå 

blitt en fast tradisjon i klubben. Dette satser vi på og få til også i 2017. Vi har hatt litt utfordringer 

med å få nok damer til å stille opp. Jenter og Damer, ta utfordringen! 

 

Sortbeltesamlinger. 

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

Reinhardt har vært mye ute og trent. Det er mange flere som kan og bør delta på disse samlingene. 

 

Sortbelte gradering. 

Tor-Brede graderte til 1.Dan på sommerfestivalen. Han leverte en meget god gradering. Artsiom 

gikk opp til 3.Dan og Andrine gikk opp til 1 Dan på vinterleiren. Begge leverte solide graderinger. 
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Yudanja samling. 

Klubben har vært deltagende på flere samlinger. 

 

 

Konkurranser 

Klubben har ikke vært representert i noen konkurranser i 2016. To av klubbens instruktører trener 

for å stille i senior poomse i 2017. Vi håper dette vil medfører oppstarten på en poomse gruppen. Vi 

har også lagt fokus på poomse og poomse relatert trening på mandager. 

 

Dan seminar. 

Ringerike TKD klubb arrangerte 18-20 november Dan seminar i samarbeid med TTU. Vi hadde 

Grandmaster Cho og Master Anna Kim på besøk som instruktører. Vi har fått mange hyggelige 

tilbakemeldinger på arrangementet. Vi hadde fokus på å skaffe gode instruktører, legge til rette for 

overnatting for de som ønsket det. Tilrettelegge best mulig for våre gjester. Og sist men ikke minst 

god og næringsrik mat.  

 

Vi fikk også noen hyggelige innspill på vår facebook side. 

 
Ada Størmer Papatheocharis Takk til dere som sørget for at vi hadde det så trivelig. Hyggelige folk, fantastisk mat og god trening! 

Best organiserte helgeseminar jeg har vært på til dags dato - fjær i hatten!! 👍🏻 

 

 
 

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. 

 

 

Styret i Ringerike TKD takker for 2016. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211353348175465&set=p.10211353348175465&type=3
https://www.facebook.com/ada.papatheocharis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211353348175465&set=p.10211353348175465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211353348175465&set=p.10211353348175465&type=3


 Årsmelding Ringerike TKD 2016.                                                                                     Side 7 av 7 

 

 Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      

    Leder            Nestleder                                   

 

 

 

 

 

 Reinhardt Skøien.            Irene Choi Lippert    

 Styremedlem.               Styremedlem 


