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Styret har denne perioden bestått av
Styret.
Leder Geir Karlsen
Nestleder: Artsiom Stalmakov
Styremedlem: Helene Mala Haga
Vara. Ida Helene Bye.
Kontrollutvalg.
Medlem. Reinhardt Skøien.
Medlem. Øistein Røste.
Vara. Agnete Reymert.
Valgkomite.
Leder. Anna Brøyn
Medlem. Henriette Henriksen.
Medlem. Andes Stiksrud Helmen
Vara. Analyn Karlsen.

Styrets oppsummering av året
Året 2020 har for klubben som for alle andre blitt et annerledes år. Klubben stengte ned en periode i
mars all trening på grunn av Korona pandemien. Vi har hatt en periode med kun ute trening før det
ble starte opp trening for alle grupper med smittereduserende tiltak etter sommerferien. Dette ble
det trent etter helt frem til juleferien.
Klubben har tre partier. Tiger-gruppen, Barnepartiet og Ungdom/voksengruppen. På grunn av
Korona pandemien og smittereduserende tiltak måtte det lages noen nye grupper etter
sommerferien. Etter sommerferien og ut 2020 benyttet vi følgende grupper. Tiger gruppen, barn 1,
barn 2. Ungdom og voksen 1 og ungdom og voksen 2. Barn og ungdom/voksen gruppen ble delt i to
partier for å kunne imøtekomme kravet om ikke flere en 20 deltagere per trening. Dette skaper
merarbeid for våre instruktører, men var et tiltak vi måtte innføre for å kunne imøtekomme disse
kravene.
Ida Helene Bye og Helene Mala Haga var med som hjelpe trenere frem til sommeren. Men har ikke
deltatt som hjelpetrener på høst semesteret. Klubben har måttet klare seg uten faste hjelpetrenere på
barnepartiet den perioden.
Sara Helen Fisher og Lene Kristine Røste har begynt som hjelpetrenere på Tiger gruppen og gjort
en god jobb og er et godt tilskudd til trener teamet i klubben.
Klubben har et stort behov for flere gode og stabile instruktører. Dette må nytt styre og
instruktørene for 2021 jobbe videre med for å sikre videre utvikling av klubben.
2020 skulle vært året hvor vi satset videre på konkurransegruppen som kom godt i gang i 2019.
Dessverre ble alle konkurranser avlyst. Det har vært noen digitale konkurranser, men det har ikke
vært noen ildsjeler i klubben som har jobbet med dette.

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.
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Hjelpeinstruktører:
Barnegruppen: Ida Helene Bye og Helene Mala Haga (vårsesongen)
Tigergruppen: Sara Helen Fisher og Lene Kristine Røste

Økonomi
Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr. 103 622. Overskuddet har blitt brukt til investeringer i
nytt treningslokale.
Når det gjelder kostnader som gjelder oppussing i leide lokaler blir disse ført på konto 1398 «Påkost
leide lokaler» i balansen. Inntekter som gjelder 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 31.12.2020 hadde klubben 87 medlemmer.
Dette er færre en på mange år og kan direkte knyttes til koronapandemien. Vi har jevnlig mistet
medlemmer igjennom pandemien og jobber med å klare å ta imot noen nye medlemmer slik at
klubben skal komme godt igjennom dette.
Ved inngangen til 2021 har klubben måtte opprette ventelister noe som er rart med tanke på det lave
medlemstallet. Men dette var for å kunne fordele medlemmene slik at det til enhver tid ikke skulle
være flere en 20 på trening. Når denne årsmeldingen ble skrevet i februar 2021 var medlemstallet
løftet opp igjen på 113. Nå omhandler årsmeldingen 2020, men starten på 2021 har vist seg å være
en tøff start med forbud for trening for alle over 19 år. Slik at 2021 ser ut til å bli et utfordrende år
også.

Dojang
Vi trener i kampsportrommet i første etasje i Ringerikshallen, vi disponerer også treningstid i andre
etasje. Men denne tiden har ikke blitt benyttet på grunn av nye inndelinger av partiene. 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 har blitt gjort noen forsøk på å
begrense dette, men problemet vedvarer.

Ny Dojang
Vi har i løpet av 2020 lagt ned mye arbeid i den nye Dojangen. Vi takker alle våre sponsorer og alle
medlemmer som har hjulpet til. Det er fortsatt noen småting som gjenstår ved utgangen av 2020.
Men det meste er nå ferdig, og vi ser stort frem til å flytte inn i de nye lokalene i 2021.

Sponsorer
Det har i liten grad blitt jobbet med sponsorer i år utenom ting direkte knyttet til den nye dojangen.
Vi skal begynne å jobbe med dette igjen når vi alle har kommet vel igjennom pandemien.

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. Det er dessverre begrenset med oppdateringer og nyheter på vår webside.
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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 en del «likes»
Ved utgangen av 2019 var det 589 som fulgte siden. Ved utgangen av 2020 616 følger. 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.
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 en egne graderinger for medlemmene i løpet av året. Graderingen før
sommeren ble avlyst på grunn av pandemien. Men vi er glade for at vi kunne avholde en gradering
før jul for våre medlemmer.

RTKD Juleseminar
Klubben kunne i år ikke arrangere julecampen for barna på grunn av pandemien.

Koreatur
Det ble ikke arrangert Koreatur i år av TTU på grunn av pandemien.

Ringeriksmaraton
Avlyst på grunn av pandemien.

Sortbeltesamlinger
Klubben har ikke vært på noen dan- eller sortbelte-samlinger i år. Dette må være første året på lenge
og er også på grunn av pandemien.
Vi anbefaler alle klubbens medlemmer med rødt belte og høyere å delta på disse samlingene.

Sortbeltegradering
Ingen har gradert til sort belte i klubben i 2020. Men vi fikk på slutten av året noen riktig så flinke
sortbeltekandidater etter klubbens egen gradering.

Konkurranser
Ingen konkurranser i år.
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TTU Sommer- og vinterleir
Både sommerleir og vinter leir ble avlyst på grunn av pandemien.

TTU nyttårsleir.
Reinhardt deltok på nyttårsleieren på Osterøy 24-26 januar 2020

Styret i Ringerike TKD takker for 2020 og ser frem til at «alt
blir bra»

Geir Karlsen
Leder

Artsiom Stalmakov
Nestleder

Helene Mala Haga
Styremedlem
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