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Årsmelding 2018 
 
 
 
 
 

I 2018 har vi fortsatt økning i medlemsmassen, spesielt i voksengruppen. Ved utgangen av 2018, 
hadde vi rundt 90 registrerte utøvere. Det er satt opp venteliste på barn, der de fleste vil få 
plass etter gradering over nyttår.  
 
Tiltaket med tilpasset treningstider for voksne og barn 7-8 år (Barn 1) er trolig stor del av 
årsaken til at voksengruppa har vokst vesentlig siste året. Vi har også fått positiv omtale i 
lokalavisen, noe som gjør at folk blir nysgjerrige og får lyst til å starte på Taekwondo.  
 
Grappling gruppen er avviklet, av eget initiativ, og har ikke lenger noe samarbeid med Florø 
taekwondo. Treningstidene som tidligere er satt av til grappling, er ikke lenger forbeholdt denne 
gruppen.  
 
I utgangen av 2018 er det totalt 5 svartbelter i klubben. 3 av disse graderte på TTU sin 
Sommerleir i Elverum. Det forventes flere sortbelter i løpet av neste år. 
 
Det ble gjennomført 2 graderinger i 2018 med master Jørgen Berg fra Centrum Taekwondo. En i 
januar og en i juni. 
 
Sportlig Utvalg (SU) har laget en treningsplan i henhold til pensum, og fordeling av 
hjelperetrenere til barnegruppene. Dette har gitt et mer strukturert treningsopplegg, både for 
hovedtrenerne og utøverne. Det registreres også oppmøte på treningene. Det anvendes delte 
dokumenter i google docs, og dette bidrar også til å en bedre oversikt.  
 
Florø taekwondoklubb har fått ny klubblogo i svart og gull, og en helt ny hjemmeside med 
nettbutikk, hvor man kan kjøpe klubbklær og tilbehør, dobok, bøker etc. Klubbklærne består av 
hettegenser, t-skjorte og treningsbag med klubblogo på. Det er også muligheter for å betale 
blant annet medlemskontigent og gradering. Hjemmesiden har fått et mer moderne utseende 
og mer funksjonell. Pixelwerk sponset klubben med dette arbeidet.   
 
Klubben har hatt en utøver på Norges Cup 1, Anita Seljestokken Nes tok då 4. plass. Videre har 
vi hatt med 9 utøvere på VestlandsCup 1 i Bergen, der vi tok 1 gull, 3 sølv og 1 Bronse. 
 
Florø Taekwondo Klubb stilte som arrangør av Vestlandscup i år også. Det var over 60 påmeldte, 
men det var ikke nok utøvere i de forskjellige kategoriene, og man måtte derfor til slutt avlyse 
arrangementet. Klubben kunne gjort dette arrangementet om til et klubbmesterskap, men 
Nordjord hadde invitert Klubben vår til treningshelg i forbindelse med deres jubileum, og det 
var da naturlig å legge turen dit i stedet. Styret besluttet at klubben sponset alle 
klubbmedlemmene som ville delta på treningshelgen. Det var mange utøvere fra klubben som 
deltok på treningshelgen og Nordjord Taekwondo Klubb uttrykte stor takknemlighet for vår 
deltagelse. Klubbene har fått sterkere bånd etter denne helgen.  
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Videre har klubben vært representert på 2 TTU dan seminar, TTU Nyttårsleir, TTU 
Sommerfestival og TTU Vinterleir.  
 
Vi fekk tildelt midler på kr 20000,- fra Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, for å gjennomføre 
et prosjekt for ungdom. Vi starta opp et ungdomsparti med gratis trening og gratis gradering til 
gult belte.  
 
Vi har også fått tildelt integreringsmidler på kr 25000,- fra flyktningefondet for 
integreringsarbeid i klubben.  
 
Ellers har klubben arrangert sommar- og juleavslutning med gradering for Tigrane. Vi har også 
stilt i borgartoget på 17. mai. 
 
Hovedtrenere i 2018 har vært Arild Berg, Anita Seljestokken Nes, Nicolas Iannone, Leni 
Kristiansen og Isabella Iannone (Tigrane). I tillegg utøvere med forskjellige beltegrad (grønt og 
oppover) som hjelpetrenere. Utøvere med rød beltegrad er også hjelperenere, som en del av 
deres utdannelse til svart belte. 
 
Vi takker sponsorer, trenere, foreldregruppen og alle andre som har bidratt i året 2018. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
 


