
ÅRSMØTE 

Onsdag 30. mars 2022 

Kl. 19.30 i Haukelandshallen 



Saksliste årsmøte Bergen Taekwon-Do Klubb 

1. Åpning av møte, godkjenne innkalling

2. Valg av sekretær og møteleder

3. Registrere frammøte

4. 2 personer til å undertegne protokollen

5. Årsmelding 2021

6. Regnskap 2021

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022

8. Budsjett 2022

9. Innkomne forslag

10. Representanter til årsting i NKF og kongress i NTN

11. Valg av styret for 2022

12. 2 personer til å være revisor for regnskapet

13. Valgkomité



1. STYRETS SAMMENSETNING

Klubbens styre har i år 2021 bestått av følgende personer: 

Leder:  Anja Winger Bertelsen 

Nestleder: Mona Berg Larsen 

Sekretær: Kristin Hauge  

Styremedlem: Kjetil Castell 

Styremedlem: Danckert Loodtz 

Varamedlem:  Kristine Skaftå  

Varamedlem:  Markus Scholz  

Styret har avholdt både digitale og fysiske møter etter behov i løpet av 
året 2021.  

2. ØKONOMI

Klubbens økonomi har i år 2021 vært svært god. Hovedårsaken er økt 
medlemsmasse, lokale aktivitetsmidler og momsrefusjon. Klubbens 
likviditet er god.   

3. MEDLEMSUTVIKLING

Vi startet året med nedstengt idrett, og fikk først åpne for barna i slutten 
av januar. For de voksne medlemmene ble det en lengre periode med 
live-treninger via klubbens facebook-side og i mars startet vi med 
ukentlige utetreninger for voksne. Tilbudet var veldig populært blant 
medlemmene.  

Til tross for et nytt år med pandemi og restriksjoner avsluttet klubben 
med ny medlemsrekord på 1090 medlemmer! 

4. INSTRUKTØRER

Vi er over 50 aktive sortbelteinstruktører i klubben.

Med gode rutiner for smittevern har instruktørene løst instruksjonsåret på 
en god måte, da Covid 19 også i år har preget mange av våre 



 

treningstimer. Klubben er stolt over det stødige instruksjonsteamet som 
ukentlig stiller opp på alle våre partier.  

Gode tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte tyder på høy kvalitet på 
våre instruktører. Tusen takk for innsatsen i 2021! 

 

5. LOKALER 

Haukelandshallen har i all tid pandemien har tillatt det vært fullt utnyttet i 
2021.  

I hovedsak har avdelinger vært åpen for trening gjennom året.  

Klubben og styret har gjennom året jobbet videre med kommunen og 
andre aktører om en løsning for egne lokaler.  

 

6. ADMINISTRATIVT 

Klubben administreres av styret, Master Vegard Iversen, daglig leder 
Marielle Lind og Markus Iversen. 

Hjemmesiden www.btkd.no 
I november 2021 fikk klubben nye nettsider og i desember gikk klubben 
over til nytt medlemssystem utviklet av NTN.  

Det er god aktivitet på hjemmesiden og den nyttes aktivt i rekruttering av 
nye medlemmer. Vi har i tillegg god aktivitet på klubbens profil på 
Facebook og Instagram.  

Internettsiden www.trenderdubor.no fungerer svært godt for Hordaland, 
spesielt i forbindelse med sommerleiren for barn og ungdom på Stord og 
ved hovedinntak om høsten. 

 

7. ARRANGEMENTER 

Sommerleirer 

Dessverre måtte sommerleir på Stord for barn og ungdom også avlyses i 
2021. Sommerleir i Surnadal ble gjennomført, og flere voksne fra klubben 
deltok.  

Utdannelse og kurs  

Klubben har hatt deltagere på følgende kurs: 

- NTN Instruktør 1 
- NTN Instruktør 2 
- NTN Instruktør 3 

http://www.btkd.no/
http://www.trenderdubor/


 

- NTN Instruktør 4 
- NTN Instruktør 5 
- 149th IIC Lublin, 10. -12. september 

 
Møtevirksomhet 

Klubbens seniorinstruktører deltok på NTN`s seniormøte 7.mars. Møtet 
ble gjennomført digitalt. 

40 års jubileum 

Bergen Taekwon-Do klubb hadde 40 års jubileum i 2021. Dette ble 
markert med lek og ballonger på alle treninger for barn, ungdom og 
voksne i uke 40 

 

 

8. KONKURRANSER 

E-mesterskapet (AETF European Taekwon-Do Open Tournament 2021, 25 
april- 5 mai 

GULL  

Lagmønster junior jenter (Emma Sofie, Boonstra, Marie Iversen, Laura 
Storvik, Thea Kristine Holm Svendsen og Mathilde Karoline Trengereid) 

SØLV  

Mønster junior 2 Dan - Thea Kristine Holm Svendsen 

BRONSE  

Mønster senior 2. Dan - Vilrun Røssummoen 



 

NM og Landsmesterskapet - Trondheim Spektrum 5.-7. november 

 

GULL  

Marie Iversen, eldre jr. sparring dan -50kg 

Thea K. H. Svendsen, eldre jr. damer sparring dan -60kg 

Hanna Victoria Miller, senior damer sparring dan -62 kg 

Ingrid Lie, senior dame mønster 2. dan  

Theo Danckert Loodtz, senior herre sparring dan -70kg 

Marius Hauge Iversen, eldre jr. herre sparring dan +75kg  

Ingrid lie, senior dame sparring dan -56kg  

Mads J. Prestegard, senior herre sparring dan +85kg 

Magomed Naurdinov, senior herre sparring dan -85kg  

Hanna Victoria Miller, Ann Linnea Hole, Stine Iversen, Ingrid Lie, Miriam 
Grønberg Anita Norheim (fana), senior dame dan lagsparring  

Markus Iversen, Morten Lind, Magomed Naurdinov, Mads J. Prestegard, 
Anders Hereide og Theo Danckert Loodtz, senior herre dan lagsparring  

Marius Hauge Iversen, Mats Lind, Steffen Joo Hellevang, Sebastian 
Delgadillo Lassen(fana), Emil Valentin (fana) og Afras Mansoor (fana), 
eldre jr. herre dan/rødt lagsparring  

 

SØLV  

Ann-Elise O. Jordal, veteran dame mønster 1-4. dan 

Mathilde H. Børresen, yngre jr. dame sparring dan og rødt -55kg 

Mathilde Karoline Trengereid, eldre jr. sparring dan -60kg 

Ann Linnea Hole, senior dame sparring dan -62kg  

Markus Iversen, senior herre sparring dan -70kg 

Geir Agdesteen, veteran herre sparring rødt +80kg 

Hanna Victoria Miller, senior og veteran dame spesialteknikk 3 øvelser 

Emma Sofie Boonstra og Mathilde Trengereid, jr. tradisjonell sparring  



 

Ann Linnea Hole, Hanna Victoria Miller, Miriam Grønberg, Ingrid Lie, Stine 
Hauge Iversen og Anita Norhem (fana), senior og veteran dame dan 
lagmønster  

 

BRONSE  

Miriam Grønberg, senior dame mønster 2. dan  

Felix Abelseth, senior herre mønster 1. dan  

Magomed Naurdinov, senior herre mønster 2. dan  

Mads J. Prestegard, senior herre mønster 3. og 4. dan  

Emily Blom-Andersen, eldre jr. damer sparring dan -55kg  

Stine Iversen, senior dame sparring dan -56kg  

Steffen Joo Hellevang, eldre jr. herre sparring dan -62kg  

Adrian Tøsdal, eldre jr. herre sparring dan -68kg  

Espen J. Folkedal, senior herre sparring dan -63kg 

Morten Lind, senior herre sparring dan -78kg 

Ann Linnea Hole, senior og veteran dame spesialteknikk 3 øvelser  

Hanna Victoria Miller, senior og veteran dame knusing  

Marie Iversen, Emma Sofie Boonstra, Mathilde Trengereid, Thea K. H. 
Svendsen og Johanne B. Herheim, junior dame dan/rødt lagmønster 

Thea K. H. Svendsen, Mathilde Trengereid, Marie Iversen, Laura Storvik, 
Emily Blom-Andersen og Solveig Knarvik, eldre jr. dame dan/rødt 
lagsparring  

Mats Lind, Steffen Joo Hellevang, Marius Hauge Iversen, Emil Valentin 
(fana), Angel D. K. Haugland (fana) og Johannes Taule (fana), junior 
herre dan/rødt lagmønster 

 

Kongepokalene gikk også til Bergen:  

Mads J. Prestegard og Ingrid Lie  

 

Prisen "Beste senior herre 2019":  

Magomed Naurdinov 

 



 

EM - 23.-28. november, La Nucia, Spania 

Ann Linnea Hole med GULL i mønster 2. dan senior dame. 

 

Ann Linnea Hole med GULL i sparring -62 kg senior dame. 

Magomed Naurdinov med GULL i sparring -78 kg senior herre. 

 

Theo Danckert Loodtz med SØLV i lagmønster for senior herre sammen 
med det norske herrelaget. 



 

Mats Lind og Marius Hauge Iversen med SØLV i lagspesialteknikk junior 
herre. 

 

Ann Linnea Hole med SØLV i lagspesialteknikk senior dame. 

 

Miriam Grønberg, Stine Hauge Iversen og Ann Linnea Hole med SØLV i 
lagmønster for senior dame sammen med det norske damelaget. 

Magomed Naurdinov og Theo Danckert Loodtz med BRONSE i 
lagspesialteknikk senior herre. 



 

 

Klubbens utøvere og coacher under mesterskapet. Fra venstre: Marielle 
Lind, Danckert Loodtz, Theo Danckert Loodtz, Stine Hauge Iversen, 
Miriam Grønberg, Ann Linnea Hole, Magomed Naurdinov, Mats Lind, 
Morten Lind, Marius Hauge Iversen og Vegard Iversen. 

 

9. NYE DAN GRADERINGER    

Klubben hadde i 2021 følgende antall Dan- graderinger: 

1. Dan: 13 stk 
2. Dan: 6 stk 
3. Dan: 3 stk 

 

10. VISJONER  

Året har i perioder ennå vært preget av Covid 19 situasjonen. Styret og 
klubben jobber hele tiden mot å holde klubben på et høyt kvalitetsmessig 
nivå gjennom kursing og aktivitet for våre medlemmer og instruktører, 
samt gode treningsfasiliteter og treningstider.  

Ledelsens kortsiktige mål er: 

• Øke og stabilisere medlemsmassen. 
• Være en pådriver for å starte flere klubber/avdelinger i regionen.  
• Ha fokus på økt kvalitet og intensitet på instruksjon gjennom 

kursing og utdanning av instruktører.  
• Følge opp komiteer for aktiviteter og arbeid i klubben  
• Stimulere til nasjonal/internasjonal aktivitet og satsing på landslag. 



 

• Holde høy kvalitet og aktivitet på hjemmesiden. 
 

Kvalitetssikring 
• Engasjere/aktivere flere av klubbens sortbelter og øvrige voksne 

medlemmer gjennom å opprette ulike komiteer og spesifikke 
ansvarsområder.  
 

Ledelsens langsiktige mål er: 

• Arbeide for at NTN Taekwon-Do skal bli enda mer anerkjent som en 
POSITIV verdiformidler ut mot Bergens befolkning. 

• Jobbe for å få egne lokaler 
 

 

 

For styret: 

Anja Winger Bertelsen 

Styreleder 

 


	Kvalitetssikring

