
 
 

Årsberetning for 2020 

Skedsmo Tan Gun Taekwondo IL 
ORGANISASJONSNR: 915 968 996 

Skedsmo Tan Gun Taekwondo IL ble stiftet 10. september 2015. Idrettslagets aktiviteter er 

en videreføring av Skedsmo Tan Gun Taekwondo Klubb, som ble stiftet 1. mai 2006. 

Idrettslaget er en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert 

i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Taekwondo er en 

koreansk kampkunst med dype røtter i orientalsk kultur og tradisjon. Respekt, høflighet og 

etikk er sentrale begreper i taekwondo, og som vi derfor setter høyt. 

Styrets sammensetning 

Leder:   Simen Solbakken 

Nestleder:  Beate Lund-Kongsrud 

Kasserer:  Hege Kristine Moa 

Ungdomskontakt: Jesper Grinaker Hagen 

Foreldrekontakt: Malen Sulen Nyhus 

Varamedlem:  Mitchell (Bao) Nguyen 

Valgkomité: Bjørn Skovli, Trond Dahl, Hroar Rommetveit, Vivian Rørby (vara) 

Revisorer:  Asgeir Stordahl, Oddvar A. Kjelseth 

Materialforvalter: Heidi Martinsen 

 

2020 – ett annerledes år 

Fra 12. mars 2020 stengte alt ned. Seminarer og sommerleir måtte avlyses, og all aktivitet 

ble satt på pause. 

Men i og med vi disponerer egne treningslokaler fikk vi mulighet til å starte opp så smått 

igjen etter påske med små grupper. Smittesituasjonen bedret seg utover våren, og fra mai 

kunne vi ha tilnærmet normal timeplan, med strenge smitteverntiltak. 

Det ble gjennomført kid-kick graderinger, og trening gjennom sommeren. 6. september ble 

det arrangert cup- og Dan-gradering på senteret. 

Høsten fikk en svært god start, med mange nye medlemmer. I september ble det avholdt 

dugnad, og senteret fikk en fin ansiktsløftning. 



 
 

I november fikk vi leieboere i sal 2. Skedsmo Bryteklubb mistet over natten sine lokaler, og 

det var naturlig for oss å hjelpe dem med ett sted å trene. 

Vi rakk å gjennomføre Halloween-fest før vi atter måtte redusere aktiviteten igjen, men vi 

har stort sett klart å tilby våre barn og ungdommer ett treningstilbud. 

Vi har i løpet av året tatt i bruk Spond for å kommunisere med medlemmene. Dette er nå 

den primære kanalen, i tillegg til Facebook. 

 

Økonomi 

Idrettslaget har en relativt sunn økonomi. Regnskapet viser en omsetning på kr. 848 609 og 

resultat (overskudd) på kr. 156 873. 

Omsetningen er 248 tusen lavere enn i 2019, noe som i hovedsak skyldes at sommerleir 

måtte avlyses, og lavere aktivitet. Driftsresultatet er allikevel forbedret med ca. 190 tusen, 

fra ett underskudd på 41 tusen i 2019. Kompensasjon for avlyste arrangementer, 

leieinntekter, og økt medlemstall bidrar til det positive resultatet.  

Det er store svingninger i likviditeten. Driften av senteret går med underskudd, og 

finansieres med overskudd fra sommerleir (juni) og LAM- og MVA-tilskudd 

(november/desember). Vi er derfor avhengig av å ha ca. 100 tusen ved årets slutt for å 

komme oss gjennom høsten. 

For ytterligere detaljer, se resultatregnskap og balanse. 

 

Medlemstall 

Pr. 31.12.2020 var det 135 medlemmer, mot 113 medlemmer pr. 31.12.2019. Antallet 

medlemmer svinger gjennom året. Det er en økning i begynnelsen av hvert semester, bl.a. 

som følge av aktiv rekruttering, deretter blir det frafall mot slutten av hvert semester. 

I 2020 fikk vi en medlemsøkning for første gang på flere år, til tross for at vi ikke hadde aktiv 

rekruttering høsten 2020. 

I løpet av 2020 har totalt 189 personer vært medlem i Skedsmo Tan Gun Taekwondo IL: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 – år Sum 

Kvinner 5 24 13 1 12 55 

Menn 3 78 28 2 23 134 

Totalt 8 102 41 3 35 189 



 
 

Annet 

Det har ikke vært ansatte i idrettslaget, og det er ikke betalt eller avsatt for styrehonorar. 

Styret har bestått av 3 kvinner og 2 menn. Det er ikke planlagt eller iverksatt 

likestillingstiltak, idrettslaget diskriminerer ikke mellom kvinner og menn. 

Etter styrets oppfatning forurenser ikke idrettslagets virksomhet det ytre miljø. 

Som vanlig takker vi alle som bidrar på senteret. En spesiell takk til instruktørene, og til Tina 

og Kåre som alltid stiller opp. 

 

Skedsmo, 15. mars 2021 

 

 

Simen Solbakken    Beate Lund-Kongsrud    

Styreleder     Nestleder     

 

 

Hege Kristine Moa    Malen Sulen Nyhus 

Kasserer     Foreldrerepresentant 

 

 

Jesper Grinaker Hagen 

Ungdomsrepresentant 


