
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

TAEKWONDO WT 

MIDT-NORSK 
MESTERSKAP 

Rostenhallen, Tiller 
22. oktober 2022

 



 

 

Norges Kampsportforbund ved seksjon for Taekwondo WT har sammen med Tong-IR Taekwondo Klubb 
gleden av å ønske alle Taekwondo venner hjertelig velkommen til regionsmesterskap i midt-norge. 

Mesterskapet er åpent for alle som trener World Taekwondo, og er medlem i 
Norges Kampsportforund. 

Vi ser frem til dette med både spenning og entusiasme, og gleder oss til stevnestart I oktober. 

 
VELKOMMEN TIL ÅRETS 2. MIDT-NORSK MESTERSKAP I TAEKWONDO WT 

ARRANGERT I ROSTENHALLEN TILLER I TRONDHEIM! 

 
 
Arrangørklubb       Norges Kampsportforbund 
Tong-IR Taekwondo Klubb Org nr 984 025 912   Seksjon for Taekwondo WT 

Stevneleder: Rune Karlsnes      Arrangementskonsulent: Ingvild Lyng  
Tlf: +47 938 28 289       Tlf: +47 915 73 221 
E-post: runekarlsnes@hotmail.com     E-post: ingvildsofie.lyng@kampsport.no  
Stiftet 1984 – 40 år i 2024      Stiftet 15.12.1973 – 50 år i 2023 

 
Arena 
Rostenhallen Tiller v/ City Syd 
Adresse: Østre Rosten 39, 7075 Tiller 
 

Parkering 
Parkeringsplasser utenfor hallen 
 

Inngang 
Inntekter fra publikum går til arrangørklubb for det frivillige dugnadsarbeidet som kreves gjennom helgen 
Kr 100,- pr pers. Familiebillett (to eller flere): kr 150,- Betaling med VIPPS – Sett inn # 
 

Kiosk 
Dugnadskiosk med en enkel og god meny, inkludert småretter, drikke og frukt. Sikrer oppfyll av mye energi 
gjennom dagen. 
 

Salg av sikkerhetsutstyr og PSS sokker 
Hvis uhellet er ute og man har glemt utstyr osv. Så blir det salg av noe utstyr fra HA-Kampsport i kiosken. 
Pass ellers på at dette ligger i bagen før avreise, eller at det forhåndsbestilles før stevnestart. 

 
Timeplan (estimert) 
Lørdag 22. oktober:  Stevnestart    kl 10:00  
     Lunsj     kl 12:30 
    Semifinaler og finaler påbegynnes  kl 15:00 
    Estimert ferdig   kl 18:00 
    OBS! Premiering skjer fortløpende utover dagen 
 
Justeringer legges ut fortløpende på stevnets SportData-side 
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Konkurranse klasser 
Kyorugi: Barn 9-12 år, Ungdom B, Junior B og Senior B 
Poomsae: Barn 9-12 år, Ungdom, Junior og Senior etter regionscup nivå 
 

Konkurranseregler 
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwondo-wt/ 
 

Stevneutstyr og personlig sikkerhetsutstyr 
Det gjøres oppmerksom på at det brukes PSS (elektronisk) vest og hjelm i kamp. Utøvere bør ha Gen2 PSS 
sokker (Gen1 kan fungere men har færre magneter). 
I barneklassen (ikke lov med hodespark) bør man ha egen rød/blå hjelm med, da seksjonen bare har str. S  
hjelmer. Alle må ha tannbeskytter.  

Barn 9-10 og 11-12, får ikke lov å sparke i hode. 
Ungdom 13-14, junior 15-17 og senior B 18+ har, lett berøring til hode, og må bruke PSS hjelm. 
Barn kan velge å bruke visirhjelm, hvis enn ikke ønsker å bruke tannbeskytter. Men vi anbefaler heller bruk 
av tannbeskytter, da visirhjelm begrenser synsfeltet mye. 

 
Startkontigent 
Individuell deltakelse poomsae/kyorugi kr 300,- 
Startkontigent betales før stevnestart til kontonummer: 4200 02 65580  
 

Premiering 
Det deles ut pengepremier til kadett, junior og voksen i tillegg til medaljer 
Barn 9-12 år får deltakerpremie 
 

Påmelding 
Påmelding av utøvere og coacher gjøres via stevnets side i SportData:  
https://www.sportdata.org/kampsport/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=640#a_eventhead  
 
OBS: Påmeldingsfrist 14. oktober 2022. 
 

Innveiing kamp 
Innveiing fredag 21. oktober   kl 18:00 – 20:00 
 

Kontaktinfo 
Stevneleder   Rune Karlsnes  Mobil 938 28 289 Epost runekarlsnes@hotmail.com 
 
Teknisk delegert  Knut Olav Brecke Mobil 932 53 365 Epost knutolav@svartbelte.org 
 
Systemteknisk ansvarlig Maria Erenskjold Mobil 941 50 928 Epost erenskjold.tkd@gmail.com 
 
Dommerleder   Kjetil Vang  Mobil 959 77 267 Epost kjetil@vangs.no 
 

 

https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwondo-wt/
https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=640#a_eventhead
https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=640#a_eventhead
mailto:runekarlsnes@hotmail.com
mailto:knutolav@svartbelte.org
mailto:erenskjold.tkd@gmail.com
mailto:kjetil@vangs.no


 

 

Informasjon 

All informasjon om stevnet, inkludert timeplan, klasser og påmelding oppdateres fortløpende på 
stevnets side i SportData, etter påmeldingsfristens utløp:  

https://www.sportdata.org/kampsport/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=640#a_eventhead  
 
For ytterligere informasjon, kan stevneleder kontaktes per telefon eller e-post 

 
Forbehold om avlysning 
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold 
som ligger utenfor forbundets kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for 
eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet. 

 

Foto og film 
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan 
bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no og/eller forbundets facebook og Instagram 
konto. Gjennomføres etter gjeldende retningslinjer fra NIF. 
 
 

På vegne av Tong-IR Taekwondo Klubb er det en stor glede å ønske dere alle velkommen til 
Trondheim! 

Med sportslig hilsen 

Rune Karlsnes 

Styreleder  

Tong-IR Taekwondo Klubb 
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