
 
 

Årsberetning for 2019 

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 Hjelvin 

Ungdomskontakt: Jesper Grinaker Hagen 

Foreldrekontakt: Sung Yee Wong 

Varamedlem:  Mitchell (Bao) Nguyen 

Valgkomité: Mariann N. Kristiansen (sluttet i løpet av 2019, Hege Olsen, Bjørn 

Skovli, Trond Dahl (vara) 

Revisorer:  Asgeir Stordahl, Oddvar A. Kjelseth 

 

Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter. Master Morten Sunnset Larsen har deltatt på møtene. I tillegg 

har Kåre M. Gjemshus, Mathilde hagen og Tina Bruun Falch deltatt. 

 

Sportslig aktivitet 

Master Morten Sunnset Larsen har det sportslige ansvaret. Master er ansvarlig for alt som har 

med taekwondo og det tekniske å gjøre, og utvikling av dette. Videre er Master ansvarlig for 

instruktørene til enhver tid er oppdatert og egnet til å instruere. 

 



 
 
Av sportslige høydepunkter kan nevnes: 

- Seminar (vår) 
- Kick-it seminar 
- Sommerleir 
- Seminar (høst) 
- Julegradering 
- Kid-kick graderinger 

 
 

Økonomi 

Styret har fortsatt sterkt fokus på økonomi og kostnadskontroll, og idrettslaget har en 

relativt sunn økonomi. Regnskapet viser en omsetning på kr. 1 086 029 og negativt resultat 

(underskudd) på kr. 41 627. Friskluftanlegget montert i 2018 ble bokført i 2019. Dette gikk 

med kr. 41 180, dermed gikk driften for 2019 i null.  

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. 31.12.2019 var det 113 medlemmer, mot 125 medlemmer pr. 31.12.2018. 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 løpet av 2018 har totalt 169 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 0 27 18 0 12 57 

Menn 2 69 20 2 19 112 

Totalt 2 96 38 2 31 169 

 

Annet 

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

Styret har bestått av 2 kvinner og 3 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. 

 

Skedsmo, 29. februar 2020 

 

 

Simen Solbakken    Beate Lund-Kongsrud    

Styreleder     Nestleder     

 

 

Hege Kristine Hjelvin    Sung Yee Wong 

Kasserer     Foreldrerepresentant 

 

 

Jesper Grinaker Hagen 

Ungdomsrepresentant 


