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STYRETS SAMMENSETNING 2018 

Leder: Reidar Gjersvik 

Nestleder og kasserer: Dag Andre Nymoen 

Styremedlemmer: Vibeke S. Burud, Morten Knudsen og Arnfinn Sandnes  

Varamedlemmer: Thea L Burud og Jonas Strand Gjersvik  

Foreldrerepresentant: Ali M. Kahn 

Revisor: Ali Kahn 

Valgkomite: Andreas Vildalen 

 

STYRETS ARBEID 

Styremøter 

Styremøter finner hovedsakelig sted med formell votering per e-post og få møter. Alle 

styremedlemmer er aktive utøvere slik at det er lett a samle styret til nødvendige 

vedtak. 

 

Oppgaver og aktiviteter 

Drift: Bjerke Taekwondo Klubb ble stiftet 23. april 2008. I tråd med klubbens 

langsiktige mål er det en langsom vekst av medlemsmassen. Det har vært mer fokus 

på å opprettholde tilbudet enn å utvide. Både treninger og administrasjon ledes av 

klubbleder Morten Knudsen, som er utpekt av styret. 

lnstruktørgruppen har vært stabil og det er fortsatt et hovedfokus å satse på 

kompetanseoppbygging av instruktører. Det er ønskelig at trenerne gjennomfører 

trenerstigen via Norges Kampsportforbund. Vi tilbyr ikke lønn, men dekker utgifter i 

forbindelse med kurs og videreutdanning samt reise. 

Treningslokale: Klubben har inntil sommeren 2018 hatt treningslokaler på Refstad 

skole. I juni 2018 ble Refstad skole stengt med øyeblikkelig virkning fordi det var 

oppdaget bygningsmessige svakheter som gjorde bygget usikkert. Skolen er fortsatt 

ikke åpnet, og det er uavklart hva som vil skje og hvilken tidshorisont det har. Alle 

elever busses nå til Bretvedt skole. 

Dette medførte at styret i juli og august gjennomførte en omfattende søkeprosess for 

å finne et nytt treningslokale. Etter å ha vært i kontakt med mange skoler og 

institusjoner i området rundt Refstad, fikk vi til slutt positivt svar fra Bjerke 

videregående skole som ligger like ved Linderud t-banestasjon. Vi startet treningene i 

disse lokalene etter sommeren. 

Selv om lokalene er gode, er de ikke riktig like godt egnet som Sola på Refstad. Vi har 

tilgang til et par skap, men ikke i nærheten av den lagringsplassen vi hadde på 

Refstad. Skolen er stengt på lørdager, slik at vi har måttet kutte ut fellestreningene på 

lørdag formiddag. Gradering for høstsemesteret 2018 ble gjennomført ved at Oppsal 

taekwondoklubb lånte oss sine lokaler på Oppsal skole. Bjerke vdg skole er dessuten 

noe vanskeligere tilgjengelig for mange av medlemmene, spesielt barna, og vi har ikke 

den samme lokaltilknytningen som vi hadde på Refstad. Totalt sett er vi glade for at vi 



 

 

 

har funnet et alternativt treningslokale på Bjerke vdg skole, men det legger en liten 

demper både på trening og det sosiale i klubben at vi ikke kan være på Refstad. 

En god del av klubbens utstyr er fortsatt på Refstad skole, og vi har ikke tilgang til å 

hente det ut av sikkerhetsmessige hensyn. Det er stor sjanse for at dette utstyret er 

ødelagt pga skadedyr etc. Dette vil vi undersøke i 2019, og eventuelt forsøke å få det 

igjen på forsikring, eller i verste fall avskrive det som tapt i regnskapet. 

Aktivitet: Det har gjennom hele året vært to barnepartier, A og B, og et ungdoms-

/voksenparti. Vi har i 2018 opprettholdt 2-3 trenere på barnetreningene. 

Vi har videreført i 2018 at vi har mange flotte eldre barn og ungdommer som fungerer 

som hjelpetrenere, både på A- og B-partiet.  

Det ble gjennomført lørdagstreninger i vårsemesteret, men disse har ikke vært 

videreført i høstsemesteret pga mangel på lokaler. 

Mester Thomas Jensen, femte dan og tidligere landslagstrener i poomsae er fremdeles 

medlem i klubben og holder treninger for oss - bade i poomsae og klubbtreninger. 

Mester Jensen stiller også som ansvarlig mester i forbindelse med klubbens egne 

graderinger. 

Det ble for 2018 arrangert 2 graderinger. 

Det er fortsatt et særdeles godt samarbeid mellom Oppsal taekwondo klubb og Bjerke 

taekwondo klubb, og medlemmene kan delta på hverandres treninger. Oppsal har i 

2018 arrangert flere mestertreninger i helgene, som medlemmer av Bjerke også har 

deltatt på. Bjerke taekwondo klubb har også et godt samarbeid med nystartede 

Cheongryong kyeongdang klubb, som trener tradisjonell koreansk kampkunst 

beslektet med taekwondo. 

TTU: Medlemmene har deltatt på sommerleir, yudanja-seminarer, graderings 

seminarer og vinterleir. Vi har som målsetting å fa enda flere med på slike 

arrangementer både for å nyte godt av et godt treningstilbud samt at det er en 

uvurderlig sosial arena for a møte andre taekwondoutøvere. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Klubben har minket noe i antall utøvere, men 

har fremdeles ventelister på barnepartiene. 

Vi har fortsatt en del voksne medlemmer som ikke trener så mye, men likevel betaler. 

Klubben har som mål å få flest mulig av medlemmene med i aktiv trening. 

Administrasjon: Viktigste arbeidsverktøy er medlemsadministrasjonssystemet som 

forvaltes av Norges Kampsportforbund. 

Økonomi: Klubben har fortsatt lave faste utgifter. 

 

Medlemstall 

Klubben har i 2018 hatt 70 medlemmer, hvorav 37 under 12 år. 

 0-5 år 6-11 år 13-19 år 20-25 år 26-99 år 

Kvinner 0 15 8 1 5 

Menn 0 22 8 0 11 

 


