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

Styrets oppsummering av året 
Året 2021 har for klubben som for alle andre også blitt et annerledes år. Klubben har måtte forholde 
seg til varierende restriksjoner igjennom året. Men vi har klart å komme igjennom. 
Klubben har tre partier. Tiger-gruppen, Barnepartiet og Ungdom-/voksengruppen. I løpet av året har 
vi utvidet til å ha to barnepartier. Et parti for nybegynnere og et for viderekomne. Vi har også 
gradvis jobbet med å få til et ungdomsparti. 
Etter sommerferien forsøkte klubben en ny strategi for å engasjere hjelpetrenere med en klubbavtale 
og et lite honorar på kr 50,- for hver økt hjelpetrenerne har deltatt på. Dette har vi så langt vært godt 
fornøyde med. Det er en veldig god hjelp for de faste instruktørene å ha med de hjelpeinstruktørene 
og vi håper også at medlemmene setter pris på denne ekstra innsatsen som blir lagt ned her.  
Klubben har et stort behov for flere gode og stabile instruktører. Dette må nytt styre og 
instruktørene for 2022 jobbe videre med for å sikre videre utvikling av klubben. 
Det har så smått siste del av 2021 igjen begynt å nærme seg normale tilstander og Artsiom har tatt 
tak i konkurransegruppen og vi håper at i løpet av første ½-del av 2022 så vil klubben igjen være i 
gang med konkurranser. 
I løpet av året har klubben også byttet medlemssystem til «idrettens medlemssystem» (IMS). Dette 
har vært en humpete prosess, og har skapt en del frustrasjon for oss i overgangen til nytt system. 
Ellers er det største som har skjedd dette året at vi har flyttet inn i våre egne lokaler i Strandgata 1C! 
Mer om det lenger nede. 

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. 
 
Hjelpeinstruktører 
Sara Helen Fisher, Lene Kristine Røste, Marianne Lee Krosshøl, Nora Henriksen, Helene Mala 
Haga, Silje Regine Skøien og Syver Fines. 
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Økonomi 
Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 40 379 for driftsåret 2021. Periodisering av inntekter 
og kostnader er hensyntatt basert på dokumentasjon og korrespondanse mellom klubbleder og 
regnskapsfører. Det er ikke gjort noen omdisponeringer mellom konto 1250, 1397, 1398 og 1399 
som gjelder Nordre Brukar. Herunder avskrivning av posten "inventar" Eventuell sluttavregninger 
rundt prosjekt "Nordre Brukar" er ikke hensyntatt i 2021.  

Det er satt et budsjett for 2022, men etter kun 6.måneders drift i nye lokaler er det ingen 
erfaringstall å basere regnskapet på. Klubben ser at posten regnskapshonorar har vært stor 
igjennom prosjektet Nordre Brukar og må opp til vurdering for fremtidig drift. Strøm kostnader er 
også en x-faktor med de høye strømprisene. 

Medlemmer 
Per 31.12.2021 hadde klubben 114 medlemmer. Dette er en økning på 27 medlemmer fra sist år. Vi 
har selv med restriksjoner klart å drive klubben. Vi har ikke noe ønske om å bygge en så stor klubb 
som mulig, men håper å bygge opp en god og sterk klubb.  
Ved utgangen av 2021 har klubben ventelister på begge barnepartiene, men kunne da ikke ta imot 
flere på grunn av restriksjoner på hvor mange vi kan være på trening. Vi som alle andre håper at 
2022 skal bringe oss tilbake til normale tilstander igjen. Men det er også begrenset hvor mange vi 
kan ha på trening. Begrensningene ligger i instruktører da vi nå har lokaler til å trene mer i. 

Dojang 
Vi flyttet høstsesongen 2021 endelig inn våre nye lokaler i Nordre Brukar! Dette har vært veldig bra 
for klubben og vi er godt i gang i nye lokaler. Lørdag 3. september åpnet vi offisielt. På dagtid var 
det snorklipping med styret, Grandmaster Cho Won Sup, Ringerikes blad og et knippe viktige 
samarbeidspartnere, og spesielle gjester. Da kvelden kom, var det en hyggelig banket med middag 
og fest med klubbens voksne. Dette lokalet har vi jobbet for i mange år, og tusenvis av 
dugnadstimer har gått med til å få dette fantastiske lokalet til det det er i dag. Nå gleder vi oss til å 
trene hardt og nyte frukten av arbeidet mange, mange år fremover! Noen småting gjenstår ennå. 
Men vi er utrolig takknemlige for å nå ha våre egne lokaler. 
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Sponsorer 
Det har i liten grad blitt jobbet med sponsorer i år utenom ting direkte knyttet til den nye dojangen. 
Vi håper å igjen få søkelys på dette da klubben her har et stort potensial.  

www.ringeriketkd.no 
Hjemmesiden vår er både informasjonskanal til medlemmene, men også til folk utenfor klubben, 
som ønsker å få vite om oss. Siden bruker vi til å publisere informasjon om klubben, nyheter, 
kommende begivenheter, terminlister, treningstider og bilder. Vi bruker også hjemmesiden mye til å 
håndtere påmeldinger til for eksempel sommer- og vinterleier. Det er rom for hyppigere oppdatering 
og mer innhold på nettsiden. Appen Spond har også tatt over for deler av kommunikasjonen innad i 
klubben. 

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 2021 var det 627 som fulgte siden. En liten økning fra sist år. Det ligger et stort 
potensialt 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.  
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Spond 
Klubben har i år tatt i bruk verktøyet Spond til internkommunikasjon og treningspåmelding. Vi 
begynte å bruke Spond for å enkelt kunne håndtere påmelding til trening som vi måtte gjøre i 
forbindelse med Korona-pandemien. Dette har vi fortsatt med, og nå har vi full kontroll over hvem 
som har vært på trening gjennom hele sesongen, noe som gir mange fordele også utover 
smittesporing. Kommunikasjon til medlemmer går lettere, ved at vi enklere enn før kan få ut 
melding til alle i en gruppe. Vi er fortsatt litt i utprøvingsfasen, men opplever at Spond gjør det 
lettere for oss å følge opp utøvere tettere og få viktig informasjon ut til våre medlemmer. 

Graderinger 
Klubben har avholdt to egne graderinger for klubbens 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. Men klubben avholdt vår egen lille løpsfest med tilhørende samling 
i brua etterpå. Dette var veldig hyggelig og frister til gjentagelse. 

Sortbeltesamlinger 
Klubben har ikke vært på noen dan- eller sortbelte-samlinger i år. En trend vi håper snur i 2022. 
 
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 2021.  

Konkurranser 
Ingen konkurranser i år.  
 
TTU Sommer- og vinterleir 
Både sommerleir og vinter leir ble avlyst på grunn av pandemien. Men når denne årsmeldingen ble 
skrevet så var sommerleir 2022 planlagt. 
 
TTU nyttårsleir 
Ingen deltagere på TTU nyttårsleir. 
 



 Årsmelding Ringerike TKD 2021                                                                                   Side 7 av 7 
 

 

 

Styret i Ringerike TKD takker for 2021 
  
 

 
Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      
Leder            Nestleder                                   
 
 
 
Helene Mala Haga              
Styremedlem 


