
 Årsmelding Ringerike TKD 2019                                                                                   Side 1 av 6 
 

Årsmelding 2019 
Ringerike Taekwondo klubb 

 
 

 	



 Årsmelding Ringerike TKD 2019                                                                                   Side 2 av 6 
 

Innhold	
 
 
Styret har denne perioden bestått av .................................................................................................... 3 
Styrets oppsummering av året. ............................................................................................................. 3 
Instruktørene har vært .......................................................................................................................... 3 
Økonomi ............................................................................................................................................... 3 
Medlemmer .......................................................................................................................................... 3 
Dojang .................................................................................................................................................. 4 
Ny Dojang. ........................................................................................................................................... 4 
Sponsorer. ............................................................................................................................................. 4 
www.ringeriketkd.no ............................................................................................................................ 4 
Facebook. ............................................................................................................................................. 4 
Graderinger .......................................................................................................................................... 5 
RTKD Juleseminar. .............................................................................................................................. 5 
Representasjon. .................................................................................................................................... 5 
Korea tur. .............................................................................................................................................. 5 
Ringeriksmaraton. ................................................................................................................................ 5 
Sortbeltesamlinger. ............................................................................................................................... 5 
Sortbelte gradering. .............................................................................................................................. 6 
Konkurranser ........................................................................................................................................ 6 
TTU Sommer- og vinterleir. ................................................................................................................. 6 
Styret i Ringerike TKD takker for 2019. ............................................................................................. 6 
 
   



 Årsmelding Ringerike TKD 2019                                                                                   Side 3 av 6 
 

Styret har denne perioden bestått av 
Leder Geir Karlsen 
Nestleder: Artsiom Stalmakov 
Styremedlem: Reinhardt Skøien 
Styremedlem: Helene Mala Haga 
Varamedlem: Øistein Røste og Ida Helene Bye. 

Styrets oppsummering av året 
Året 2019 har blitt nok et år med mye tid på prosjekt å bygge en egen Dojang. Det har vært 
gjennomført mange dugnader og enkelt dager med jobbing. Mange har bidratt på hver sin måte og 
alle bidrag har ført oss dit vi er i dag. Vi har vært heldige og fått inn mer støtte til prosjektet takket 
være et fantastisk arbeide av både Tor-Brede og Øistein. Vi har nå et håp om oppstart i nye lokaler i 
året 2020.  
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 tre partier. Tiger-gruppen som er for 1.-3.klasse. Reinhardt Skøien og Øistein Røste er 
de som hovedsakelig trener denne gruppen. Barnepartiet har også et godt medlemstall og ble 
hovedsakelig trent av Artsiom, Øistein og Geir. Voksengruppen har hatt et stigende medlemstall 
igjennom året og ble også hovedsakelig trent av Tor-Brede, Reinhardt, Artsiom, Øistein Geir og 
Anders. Anny Aasvang har vært med som instruktør også i 2019, et gledelig gjensyn.  
Klubben har også hatt med noen hjelpeinstruktører som er av uvurderlig verdi. Klubben har et stort 
behov for flere instruktører for å jobbe mot å bli enda mer solid. Dette må nytt styre og 
instruktørene for 2020 jobbe videre med for å sikre videre utvikling av klubben.  
2019 ble også året hvor vi fikk i gang konkurransesatsningen i klubben. Vi har vært representert i 
alle årets Østlandscuper, hvor vi har hatt flere deltakere i poomse og tatt med oss edelt metall hjem. 

Instruktørene har vært 
Ansvarlige instruktører. 
Geir Karlsen 4. Dan, Anders Stiksrud Helmen 4 Dan. Artsiom Stalmakov 3 Dan. Reinhardt Skøien 
2. Dan. Øistein Røste 1 Dan og Anny Aasvang 1 Dan. 
 
Hjelpe instruktører:  
Ida Helene Bye og Helene Mala Haga. 

Økonomi 
Resultatet for 2019 viser et overskudd på kr. 104.628, - mot et overskudd på kr. 135.489, - 
Overskuddet vil i sin helhet bli brukt på pågående oppussingsprosjekt i Nordre Brukar. 
 
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.  

Medlemmer 
Per 31.12.2019 hadde klubben 109 medlemmer.  
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Dette er færre en på samme tid i 2018, men fortsatt et meget hyggelig tall. Vi har hatt som mål å 
øke medlemstallet på ungdom-/voksen-gruppen. Dette har vi virkelig fått til. Dette er nå den største 
gruppen. Tiger-gruppen er nå den gruppen det må til en tilvekst på. Vi har ikke satset stort på å øke 
medlemsmassen i år. Fokus har vært på å bli ferdige med den nye hallen. 

Dojang 
Vi trener i kampsportrommet i første etasje i Ringerikshallen og også i annen etasje. Det er ikke 
blitt gjort noe særlige forandringer inne i hallen det siste året. Det er dessverre stadig personer inne i 
rommet vi leier av Ringerikshallen og griser til mattene. Det later til at dett er noe vi må leve med 
frem til vi kan flytte. 

Ny Dojang 
Vi har i løpet av 2019 lagt ned mye arbeid i den nye Dojangen. Vi takker alle våre sponsorer og alle 
medlemmer som har hjulpet til. Det er fortsatt endel arbeid som gjenstår, men selve treningsrommet 
begynner nå å bli ferdig. 
 
Arbeidsmålet ved utgangen av 2019 er å kunne flytte inn i løpet av 2020. Vi tør ikke si med 
sikkerhet at vi klarer det, men det er målet ved utgangen av året. 

 

Sponsorer 
Tor-Brede og Øistein 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.  
 
Øistein har etter at Tor-Brede gikk ut av klubben overtatt denne viktige jobben. Han har fått på 
plass noen avtaler og klarte å få til støtte fra DNB-Nor stiftelsen på hele 300.000. Dette er fantastisk 
bra jobbet. Det vil være en prioritert oppgave å jobbe videre med å søke om støtte fra sponsorer og 
andre som kan gi støtte til klubbens drift fremover. 

www.ringeriketkd.no 
Hjemmesiden vår er en informasjonskanal 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 
vinterleier.  
 
Vi håpet i årsmeldingen i 2018 at webmaster vil legge ned enda mer tid på siden fremover. Håpet 
lever videre i 2019. Det er utrolig viktig at siden er oppdatert med god info. Vi er heldige og har en 
flink og dyktig webmaster som ordner det meste. Helene og Ida Helen har også begynt å bidra på 
nettsiden med gode artikler.   
 
Håpet og målet for 2020 er at det skal komme raskere og hyppigere oppdateringer rundt alt som 
skjer i klubben og at dette kommer raskt på web.  

Facebook 
Klubben har også side på facebook hvor vi formidler beskjeder og meldinger. Denne siden er godt 
besøkt og vi har en del «likes»  
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I årsmeldingen 2018 hadde vi 555 følger på siden. Ved utgangen av 2019 var det 589. Så ikke så 
stor økning her. Men det vil jo alltid være noen som også slutter å følge siden. Det ligger et stort 
potensiale i å øke bruken av facebook siden enda mer og å gjøre den enda mer levende.  
 
Siden blir stadig benyttet til å gi rask informasjon og oftere enn på hjemmesiden som mer 
inneholder basis info. Det legges ut info om ekstra treninger og dugnader på facebook. I tillegg 
deles artikler fra hjemmesiden på facebooksiden. 
 
Vi benytter også en lukket facebook-gruppe som informasjonskanal for Team Ringerike for å 
organisere påmelding, transport til stevner, ekstra treninger og lignende. Denne facebook-gruppen 
kan alle utøvere, foresatte eller andre ressurspersoner som ønsker å være tilknyttet Team Ringerike 
bli medlem av på. 
 
Klubben blir ofte kontaktet via kontaktskjema på facebook av nye potensielle medlemmer og også 
av eksisterende medlemmer. Det har vært fire administratorer på siden og meldinger blir besvart 
raskt. 

Graderinger 
Klubben har avholdt to egne graderinger for medlemmene i løpet av året. Gradering for ungdom / 
voksen ble flyttet til rett over nyttår og vi opplevde at det kan være en god løsning. 

RTKD Juleseminar 
Klubben arrangerte også i 2019 tradisjonen tro 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.   
 
Gåmann bakeriet og Coop støttet oss også i år. Vi hadde for 4. 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. 
 
Klubbens instruktører stilte opp, også «rødt belte-gjengen» vår samt noen helt uvurderlige voksne i 
år igjen. Reinhardt skal ha ekstra ros for at det ble julecamp i år da han tok på seg mesteparten av 
organiseringen. Øistein tok også på seg endel ekstra i år.  

Representasjon 
Klubben har vært representert på flere møter og samlinger igjennom året. 

Koreatur 
Ingen av klubbens instruktører/medlemmer var med til Korea i 2019. 

Ringeriksmaraton 
I år klarte vi å stille to lag for første gang. Dette var veldig hyggelig. På kvelden var det en hyggelig 
samling for alle som hadde deltatt med grillmat og hygge i brua. Vi håper at vi i 2020 at vi kan klare 
å stille to lag igjen.    

Sortbeltesamlinger 
Klubben har vært representert på mange av årets sortbeltesamlinger. 
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Det var også for første gang Kodanja-samling i Spania og klubben stilte med 3. deltagere der. Dette 
var en super samling med master-gruppen i TTU. 
 
Vi anbefaler alle klubbens medlemmer med rødt belte og høyere å delta på disse samlingene. 

Sortbeltegradering 
Anders Stiksrud Helmen gradert til 4. Dan på sommerfestivalen og gjorde en fin gradering. Dette er 
veldig hyggelig og klubben gratulerer vår nye master. Klubben har nå tre mastere med 4. Dan. Vi 
håper for 2020 at klubben kan få vår 4. master da vi har en kandidat som kan gå opp. 

Konkurranser 
Klubben har fulgt opp målsetningen om å komme i gang med konkurranser i 2019. Vi stilte utøvere 
på Regionalt stevne 1, 2 og 3. Og våre utøvere har virkelig gjort en god figur. Det har vært utrolig 
morsomt å være med på dette og vi har som målsetning å satse videre på Team Ringerike i 2020.  
 
Her er listen medaljevinnere fra klubben: 

- Ida Helen Bye (to gull og en bronse) 
- Helene Mala Haga (en gull og en sølv) 
- Syver Bakken Fines (én sølv og en bronse) 
- Charlotte Slettebakken (tre gull, en sølv) 
- Nora Henriksen (én bronse og én sølv) 
- Lukas Engen Kristie (en gull) 
- Aleksander Gjerdingen (en sølv) 
- Sara Helene Fischer (en bronse) 
- Natalie Gaardahammer (én gull)  

 
TTU Sommer- og vinterleir 
Klubben har deltatt på TTU sommerleir på Evje samt TTU vinterleier på Ski. Vi var en fin gjeng på 
sommerleir, en veldig god gjeng som dro vinterleien. Vi håper å bygge en kultur for å reise på leir 
fremover. 

Styret i Ringerike TKD takker for 2019 
  
 

 
Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      

    Leder            Nestleder                                   
 
 
 
 Reinhardt Skøien.            Helene Mala Haga   
 Styremedlem.               Styremedlem 


