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Styret har denne perioden bestått av 

 

Styret 

Leder: Geir Karlsen 

Nestleder: Artsiom Stalmakov 

Styremedlem: Katarzyna Urbanska  

Vara: Anja Hynninen  

 

 

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 2022 må kunne sies å ha vært et godt år for klubben. Vi er godt i gang i de nye lokalene og de 

små tingene som mangler faller på plass.   

Klubben har hatt 5. partier. Tiger-gruppen, Barnepartiet, Barn viderekomne, Ungdoms og voksen 

gruppe. Vi har en gradvis oppbygning av den nye ungdomsgruppen. Men vi har ikke et bestemt 

skille mellom ungdom og voksen gruppen. Her er vi veldig flexible. 

Vi har jobbet videre med å engasjere hjelpetrenere, men her kan vi bli flinkere og vi ønsker å knytte 

til oss noen flere gradvis. De er en god resurs for klubben og så håper vi at d får litt jobb erfaring 

med seg. Vi har sett for oss aldersgruppen 12-18 som hjelpetrenere. 

Klubben har et stort behov for flere gode og stabile instruktører. Dette må nytt styre og 

instruktørene for 2023 jobbe videre med for å sikre videre utvikling av klubben. Vi har fått mange 

nye sortbelter i klubben i løpet av siste året, det er hyggelig og også her håper vi å se noen av 

klubbens fremtidige instruktører. 

Artsiom har jobbet med Team Ringerike på poomse siden. Og Øistein har jobbet med å starte opp 

en kampgruppe. Dette vil det bli jobbet med videre fremover. 

 

Instruktørene har vært 

Ansvarlige instruktører 

Geir Karlsen 4. Dan, Anders Stiksrud Helmen 4 Dan, Artsiom Stalmakov 3 Dan, Reinhardt Skøien 

3. Dan, Øistein Røste 2 Dan. Helene Mala Haga 1 Dan. 

 

Hjelpeinstruktører 

Sara Helen Fisher, Lene Kristine Røste, Nora Henriksen, Silje Regine Skøien, Syver Fines og 

Amanda Zabele. 
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Økonomi 

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 35 751, mot overskudd på kr 40 379 i 2021. 

 

Klubben avsluttet samarbeidet med Saga regnskap per 31.12.2022 og vil fra 1.1.2023 føre 

regnskapet ved bruk av DNB regnskap. Dette for å redusere kostnader og få et enklere regnskap 

som er mer tilpasset klubbdriften.  

 

Men vi har sett på det som helt nødvendig å benytte regnskapsfirma igjennom prosessen å bygge 

opp treningshallen. 

 

Medlemmer 

Per 31.12.2021 hadde klubben ca. 130 medlemmer. Dette er en hyggelig økning fra sist år. Vi har 

ikke noen målsetning om å bygge en så stor klubb som mulig, men håper å bygge opp en god og 

sterk klubb. Vårt mål er å være et sted det er godt å være for alle våre medlemmer.  

Ved utgangen av 2022 hadde klubben ventelister på begge barnepartiene. Begrensningene ligger i 

instruktører da vi nå har lokaler til å trene mer i. Men det forsøkes å åpne en ny gruppe for tiger på 

nyåret for å kunne ta imot alle som står på venteliste. 

Dojang 

Vi trener. I våre egne lokaler i Nordre Brukar. Lokalene passer godt til formålet og vi har ikke hatt 

noen større driftsproblemer sist året. Vi som alle andre har merket godt til de høye strømprisene 

som desverre spiser opp penger vi heller skulle brukt på medlemmene. 

 

Vi jobber videre med å tilpasse lokalet og gjøre det enda bedre.  

 

Sponsorer 

Klubben har smått begynt å jobbe med Sponsorer igjen og har fått inn noen sponsorer som er med 

på å støtte klubben. Her oppfordrer vi alle medlemmer til å bidra og ta kontakt med styret om de har 

noen gode ideer eller forbindelser til mulige sponsorer. 

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. Det er rom for hyppigere oppdatering 

og mer innhold på nettsiden.  

 

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 2023 var det 673 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. Men mye 

direkte kommunikasjon går via Spond. 
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Graderinger 

Klubben har avholdt to egne graderinger for klubbens medlemmer. 

RTKD Juleseminar 

Klubben arrangerte igjen juleseminar. Det var masse jobb, men veldig hyggelig. Vi opplevde at de 

som deltok hadde det veldig bra. Vi hadde trening lørdag, aktiviteter, Pizza og brus til alle. 

Konkurranser. Sortbeltene holdt en oppvisning. Nissen kom på besøk i år også med godteposer.  

 

Søndag ble det avsluttet med gradering for tiger, barn og ungdom. Stor takk til alle som hjalp til for 

å gjøre dette mulig for våre medlemmer. 
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Spond 

Klubben bruker spond til invitasjon til trening og kommunikasjon med medlemmene. Dette 

fungerer veldig bra, og vi er godt fornøyde med dette. Vi har også i løpet av 2022 brukt spond til 

påmelding og betaling for graderinger. Dette har fungert bra og klubben slipper kontant håndtering 

da pengene går rett på klubbens konto. Lettere for medlemmene og det letter administrasjonen i 

klubben for de som håndterer dette. 

 

Ringeriksmaraton 

Endelig kunne klubben stille opp i Ringeriksmaraton igjen. Dette var etterlengtet og en god start på 

høst sesongen. Vi håper at vi klarer å stille enda flere neste år. Det viktigste er ikke å løpe så fort, 

men å delta. Og også delta på hygge i klubben etterpå, som er en hyggelig samling hvor vi treffes 

og gjør noe annet en å trene i lokalene. 
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Sortbeltesamlinger 

Klubben har deltatt på flere samlinger igjennom 2022. Dette anbefaler vi alle fra 1.kup og høyere å 

stille opp på. Det er både god læring og veldig hyggelig. 

Sortbeltegradering 

Vi har i 2022 hatt flere opp til gradering. Dette er klubben veldig stolte av. Stor gratulasjon til alle! 

 

4. Dan Artsiom Stalmakov 

3. Dan Reinhardt G Skøien 

2. Dan Øisten Røste 

1. Dan Silje Regine Skøien 

1. Dan Lene Kristine Røste 

1. Dan Sara Helene Fischer 

1. Dan Nora Henriksen 

1. Dan Syver Finnes 

1. Dan Helene Mala Haga. 

Konkurranser 

Klubben er godt i gang med å konkurrere igjen. Flere av klubben utøvere har gjort gode 

prestasjoner og tatt med seg medaljer hjem. 

 

Vi hadde deltagere på Norges cup 1, Online poose 2, Norges Cup 3 og Online poomse 4 
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TTU Sommer- og vinterleir 

Klubben deltok med mange medlemmer både på sommerleir og vinterleir. På sommerleir var vi 

største klubb. Veldig hyggelig. Neste år håper vi på enda flere som blir med på leir ☺ 

 

I løpet av leieren graderte Artsiom til 4.Dan og ble klubbens nye master. Reinhardt Skøien ble kåret 

til årets utøver. Samt at vi alle hadde mange gode treninger og mye Morro utenfor treningene. 

 

 

 
 

 
 

 

 

TTU nyttårsleir 

Ingen fra klubben deltok TTU nyttårsleir denne gangen. 
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Kyeongdang. 

Reinhardt har startet opp egen kyeongdang gruppe i klubben. De trener stort sett på søndager og er 

for rødt belte og høyere. Har du lyst til å forsøke å trene med sverd, så ta kontakt med Reinhardt og 

bli med. De reiser også inn til Oslo og til Brandbu for å trene med klubber der.  

 

 

 

 

 

Styret i Ringerike TKD takker for 2022 

  

 

 

Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      

Leder            Nestleder                                   

 

 

 

Katarzyna Urbanska             

Styremedlem 


	Styret har denne perioden bestått av
	Styrets oppsummering av året
	Instruktørene har vært
	Økonomi
	Medlemmer
	Dojang
	Sponsorer
	www.ringeriketkd.no
	Facebook
	Graderinger
	RTKD Juleseminar
	Spond
	Ringeriksmaraton
	Sortbeltesamlinger
	Sortbeltegradering
	Konkurranser
	TTU Sommer- og vinterleir
	TTU nyttårsleir
	Kyeongdang.
	Styret i Ringerike TKD takker for 2022

