
Kjære TTU venner! 
 
Året går mot slutten og vi har mye positivt å se tilbake på i det året 
som har gått. Vi kan nevne meget flotte TTU arrangement, TTU 
utøvere som har hevdet seg godt i nasjonale stevner, jubileer og ikke 
minst de to store begivenhetene vinterleir og sommerleir. 
 
TTU styret har den siste tiden benyttet mye tid til å gjøre seg kjent og 
formalisere TTU som organisasjon, få kontroll med økonomien etter bytte til nytt regnskapssystem og bedre 
informasjonsflyten. Siden forrige nyhetsbrev er det nå ryddet i vår hjemmesiden slik at kun relevant 
informasjon er tilgjengelig, vi har fått god kjennskap til nytt økonomisystem og har kontroll på alle utgifter, 
redusert antall facebook sider og pekt ut en egen informasjonsansvarlig i TTU. I tillegg har vi utarbeidet flere 
formelle dokumenter som gir rom for å kunne lede organisasjonen, gi klubbene de rettigheter de skal ha for å 
ivareta et felles ansvar for å utvikle TTU og Taekwondo og ikke minst gir oss bedre muligheter til å søke midler 
for å kunne gi barn og unge et godt treningstilbud. 
 
Under klubbledermøtet på vinterleiren i Ski fikk de som hadde anledning, en gjennomgang av arbeidet vi har 
gjort så langt. Briefen og dokumentene skal vi sende til klubbene slik at dere som ikke hadde anledning til å 
stille kan få samme informasjon. Spesielt kan vi nevne følgende: 

 Alle TTU klubber vil få tilsendt en klubbkontrakt for å formalisere sitt forhold til TTU. Styret ber om at 
kontrakten underskrives, scannes og sendes tilbake til styret@ttu.no slik at vi kan opprette et 
elektronisk klubbarkiv 

 Organisasjonsplanen er ferdigstilt og sendes ut til klubbene for gjennomlesning. Eventuelle 
kommentarer bes sendt til styret@ttu.no slik at vi kan behandle dette på styremøtet på nyåret. 
Organisasjonsplanen skal vedtas på årsmøtet sommerleir 2017 

 TTU sine vedtekter er oppdatert og justert. Disse vil også sendes ut til klubbene for gjennomlesning. 
Eventuelle kommentarer bes sendt til styret@ttu.no slik at vi kan behandle dette på styremøtet på 
nyåret. Vedtektene skal vedtas på årsmøtet sommerleir 2017 

 Mandat til eldsterådet, kodanjarådet og yudanjarådet ferdigstilles i disse dager og vil bli lagt ut på 
ttu.no så fort de er ferdige. Her kan dere finne frem til hvilket råd som er ansvarlige for ulike oppgaver 
og hvem som er kontaktpersoner for hva 

 Det er laget et årshjul for TTU aktiviteter hvor datoer for 2017 er satt. Ber om at de som ønsker å 
avholde TTU arrangement sender inn dette så fort det lar seg gjøre, slik at eldsterådet kan få godkjent 
arrangementet og sørget for at det ikke kommer i konflikt med andre arrangement 

 Arbeidsgruppen for sommerleir 2017 er godt i gang og er i ferd med å få på plass en invitasjon som 
kommer i januar. Sommerleiren starter 28. juni og avsluttes 2. juli. Her blir det mange gode treninger, 
sosiale arenaer og mulighet for å prøve andre stilarter. 

 
Eldsterådet jobber for tiden med TTU dan pensum. Arbeidet er stort sett ferdigstilt og det eneste som gjenstår 
er en presentasjon av pensumet, slik at vi alle har klart for oss hvordan dette skal utøves. Kodanjarådet har 
etablert en egen arbeidsgruppe som går igjennom cup pensum slik at dette harmonerer med gradsstrukturen 
og de forberedelser som skal til på veien mot 1. dan. 
 
Dette blir virkelig bra kjære TTU medlemmer. Styrets inntrykk er at det nå er god driv i TTU, vi gjør oss mer 
relevant og det er et godt samarbeid mellom styret og rådene. Dette lover godt for 2017! 
 
Tiden er nå kommet for oss alle, hvor vi skal ta vare på familien, slappe av og nyte høytiden. «Lad de batterier 
som lades kan» og ivareta de tradisjoner dere måtte ha i juletiden, så ser vi frem til mange fine treninger og 
arrangement i det nye året som kommer. Håper vi ser så mange som mulig av dere til nyttårsleiren 20-22. 
januar.  
 
Grandmaster Cho, eldsterådet og TTU styret ønsker dere alle en fredfylt jul og et riktig godt nytt år. 
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