
De største klubber i DK 
Ved den seneste gennemgang af licenser (pr. 24/11) er følgende klubber det største i DTaF. På en førsteplads 

ligger Risskov Tkd. Klub med 260 efterfulgt af Skanderborg Tkd. Klub med 247. Gladsaxe ligger på tredjepladsen 

med 227 licenser efterfulgt af Københavns Tkd. Klub med 220 og Nørrebro med 209. Generelt oplever DTaF vækst 

i medlemstallet og vi kan med tilfredshed konstatere at vi også modtager flere ansøgninger om optagelse af nye 

klubber. 

 

Så 2009, hvor forbundet er vært ved VM i kamp kan betyde et fanstastisk vækstår for taekwondo i Danmark. Men 

målet er ikke vækst, men blivende klubber og medlemmer. Det vil vi arbejde for de kommende år, med god hjælp fra 

jer alle og vores nye breddekonsulent. 

Af Torben Hansen, Infomedarb. 

Lisa viser musik-poomsae ved Miss World 
Lisa Lents, som bekendt er Danmarks deltager ved Miss World og landsholdsudøver på tekniklandsholdet, er nu blandt de 16 bedste i 

konkurrencen i Sydafrika. Søndag er der talentkonkurrence ved Miss World og her vil Lisa bringe taekwondo frem i lyset for millioner 

af seere. Læs Lisa's hilsen fra Miss World konkurrencen nedenfor... 

 
"Kære Taekwondo Forbund! 

En lille hilsen fra Sydafrika fra Miss World! Jeg har en fantastisk nyhed! Der 

bliver jo afholdt forskellige konkurrencer, som giver direkte adgang til finalen den 

13. Indtil videre er der blevet afholdt Miss Beach beauty og Top Model hvor Mexico 

og Rusland er gået videre, det hele har været meget politisk og arrangeret. Det var 

forskellige dommere til begge konkurrencer, og det var en identisk top 28 der blev 

valgt til begge, de store lande, Venezuela, Usa osv, som ikke kan byde på særligt 

meget. Der har været afholdt 2 auditions til Talent konkurrencen, hvor jeg gik 

videre første gang og i dag var der semifinale og uddagelse til finalen, og jeg gik 

videre til finalen!! Jeg er nu i Top 16 til Miss World Talent 2008, og har mulighed 

for at kvalificere mig direkte til finalen hvis jeg vinder talentshowet. Det er live 

broadcast og vi skal optræde foran flere tusind børn, det bliver fantastisk!! Jeg 

laver Taekwondo til musik og har fået en speciel syet taekwondo dragt af Dennis 

Lyngsø i pink med Miss Denmark 2008 på ryggen. :)  

Husk at krydse fingre for mig på søndag!! Showet bliver sendt til millioner af 

mennesker, fed reklame for Taekwondo!! :) 

Håber I alle har det godt! 

Kærligst, Lisa Lents" 

  



VM Poomsae 2008: Ky Tu Dang i forsvar af VM titel i 

Tyrkiet 
Dansk Taekwondo Forbund sender 7 udøvere til VM i de tekniske discipliner (poomsae) i Ankara – Tyrkiet og blandt dem er den 

regerende danske verdensmester Ky Tu Dang, Rødovre. Ky Tu Dang regnes for en af Verdens ypperligste teknikere og er, efter VM-

sølv i 2006 og VM titlen i 2007, det største danske medaljehåb igen i år. Men konkurrencen fra specielt værtslandet Tyrkiet samt Korea 

og Iran er stærk. Forventningerne fra landsholdet, som denne gang består af flere debutanter, er nogle gode placeringer samt flere 

semifinale og finalepladser. 

 
Det danske VM-hold består af: 

Master 1 Herrer: Ky Tu Dang – Rødovre (Gruppe afvikles den 16/12)  

Synkron Team 1 Herrer: Kim Nedergaard – Skive, Tobias Jessen – Viby og Bjarke Larsen – Aalborg (Gruppe afvikles den 18/12)  

Senior 1 Herrer: Kim Nedergaard – Skive (Gruppe afvikles den 17/12)  

Senior 1 Damer: Henriette Dalsten – Rødovre (Gruppe afvikles den 17/12)  

Junior Herrer: Villads Jørgensen – Risskov (Gruppe afvikles den 16/12)  

Junior Damer: Benedikte Werk – Rødovre (Gruppe afvikles den 16/12)  

 

Tid og sted: VM i de tekniske discipliner afvikles fra den 16.-18. december i ASKI Sport Hall, Ankara - Tyrkiet og arrangørerne forventer over 

500 deltagere fra 70 lande. 

 

Medieguide om VM, de danske deltagere og en vurdering af deres chancer, findes på dette link: 

http://taekwondo.dk/medieguide.asp 

 

Profiler på de danske deltagere findes på dette link: 

http://taekwondo.dk/landshold_teknik.asp 

 

Foto vedhæftet denne pressemeddelelse til fri afbenyttelse: Ky Tu Dang og Landsholdstræner Mark Lee Larsen efter sidste års VM triumf i 

Incheon, Korea. 

 

Kontaktperson i Tyrkiet: Landsholdstræner Mark Lee Larsen – tlf. 21658852. 

 

Spørgsmål til nærværende pressemeddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21730333. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen, DTaF Infoafd. 

  



Mette Seneca Jensen ansat som projektkoordinator for 

VM 2009 
DTaF og VM 2009 Organisationskomiteen har ansat Mette Seneca Jensen som vores koordinerende led for VM 2009 projektet. Mette er 

35 år, Cand.Mag - Kultur og Formidling, og kommer fra en stilling som projektleder i Dansk Røde Kors. 

 
Mette blev udvalgt blandt de over 80 ansøgere til stillingen og hun tiltræder januar 2009. Mette får kontor hos Wonderful Copenhagen, Gl. 

Kongevej i København.  

 

Vi glæder os til samarbejdet med Mette og ønsker hende velkommen til DTaF og VM 2009 projektet. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Projektleder VM 2009 

VM Poomsae 2008: Lodtrækning 
I dag blev lodtrækningen til VM foretaget. Og det blev både godt og skidt nyt for de danske udøvere. Normalt vil en placering midt eller 

sidst i en gruppe være bedst, men ved lodtrækningen blev dette ikke resultatet for 3 af de danske deltagere. Derimod var der mere 

tilfredshed med udtrækningen af de figurer der skal køres i danskernes grupper. 

 
Det danske verdensmester Ky Tu Dang fik en blandet lodtrækning, så det bliver hårdt arbejde når hans gruppe afvikles tirsdag. 

 

Dagens head of team møde var, som sædvanlig fristes man til at sige, præget af kaos og ændringer af regelværket helt op til konkurrencestarten 

på VM i morgen. Trist der ikke kan komme klarhed for de aktive i god tid inden VM. 

 

Lodtræningen gav følgende startplaceringer: 

Master 1 Herrer: Ky Tu Dang – Rødovre (d.16/12) Start nr. 4 af 23 delt. 

Synkron Team 1 Herrer: Kim Nedergaard – Skive, Tobias Jessen – Viby og Bjarke Larsen – Aalborg (d. 18/12) Start nr. 15 af 21 delt. hold 

Senior 1 Herrer: Kim Nedergaard – Skive (d. 17/12) Start nr. 18 af 36 delt. 

Senior 1 Damer: Henriette Dalsten – Rødovre (d. 17/12) Start nr. 1 af 26 delt. 

Junior Herrer: Villads Jørgensen – Risskov (d. 16/12) Start nr. 1 af 27 delt. 

Junior Damer: Benedikte Werk – Rødovre (d. 16/12) Start nr. 15 af 23 delt. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

 

  



Samarbejde mellem de to største events i Sportsåret 2009 
De to fyrtårne i Sportsåret 2009, VM i Taekwondo og VM i brydning, har besluttet at samarbejde frem mod afviklingen af de to events, 

der løber af stablen i henholdsvis oktober og september næste år. Det er især inden for områder som rekruttering og motivering af 

frivillige, informations materiale til deltagere og ledere samt erfaringsudvekslings, at der tænkes i samarbejdsbaner. Ligeledes vil der 

blive afholdt nogle fælles pressemøder og evt. andre events frem mod de to Verdensmesterskaber. 

 
Presseansvarlig for VM i brydning Mads Bang Aaen udtaler; ”Jeg er sikker på, at dette samarbejde og denne erfaringsudveksling kan komme 

begge events til gode. Selvom begge events er inden for kampsportsverden, og vi ligger så tæt på hinanden, ser jeg udelukkende muligheder i 

dette samarbejde og ikke konkurrence. På erfaringssiden kan vi måske undgå at skulle ind i de samme blindgyder, og økonomisk tror jeg der er 

mulighed for, at begge events kan spare nogle penge gennem samarbejdet” 

 

Arrangementsansvarlig for VM i Taekwondo, Torben Sachmann Hansen udtaler; ”Vi har en mulighed for at skabe noget synergi på områder der 

ligger lige for. Selvom vilkårene for og selve VM arrangementerne er forskellige, er det helt åbenlyse fordele i samarbejdet på de beskrevne 

områder. Det er ligeledes vigtigt for os at den knowhow der opbygges i løbet af afviklingen kommer efterfølgende sportsevent i Danmark til 

gode. Vi ser derfor frem til et godt samarbejde vores VM arrangementer imellem samt med de tilknyttede partnere og Sport Event Denmark.” 

 

Souschef i Sport Event Denmark, Hanne Sejer udtaler ”Det er en rigtig god idé at samarbejde om eventafviklingen på tværs af specialforbund og 

events. Hver eventarrangør har sine styrker og svagheder, og når man går til opgaverne fælles, er der meget at hente. Det har vi også set i andre 

sammenhænge, hvor vi har bragt andre eventarrangører sammen. At det er de to VM-fyrtårne i Sportsåret, som nu går sammen i et samarbejde er 

ekstra glædeligt” 

 

Fakta. 

 

2009 WTF World Taekwondo Championships Copenhagen eller VM i Taekwondo afvikles fra den 9. – 19. oktober i Ballerup Super Arena. 

 

VM i brydning afvikles fra d. 21. – 27. september i Messecenter Herning. 

 

Begge events forventer deltagelse af mere end 1000 deltager fra mere end 100 lande. 

 

Ønskes yderlige kommentar kan følgende kontaktes: 

 

Presse- og Marketingsansvarlig for VM i brydning, Mads Bang Aaen + 45 2897 7842 

 

Arrangementsansvarlig for VM i Taekwondo, Torben Sachmann Hansen +45 2173 0333 

 

Souschef i Sport Event Denmark, Hanne Sejer +45 4326 2103 

VM Poomsae 2008: Ky Tu og Villads i semifinale 
På førstedagen af VM i Ankara er VM er både Ky Tu Dang - Master 1 og Villads Jørgensen - Junior videre i semifinalen, som afvikles i 

eftermiddag dansk tid. Begge leverede en solid indsats i de 2 indledende figurer. Derimod blev det exit for Benedikte Werk, der efter en 

lidt nervøs VM start endte kun 0,07 point fra semifinalen. 

VM Poomsae 2008: Ky Tu Dang i VM finalen 



Semifinalen blev desværre endestationen for Villads Jørgensen, Risskov. Men ham kan være tilfreds med en godkendt præstation. 

KyTu Dang er derimod klar til finalen, hvor der er lagt op til en gyser. Pt er han kun nummer 2 efter Korea, og lige I hælende har han 

den tyrkiske hjemmbane-favorit. Landsholdstræner Mark Lee Larsen udtaler fra Tyrkiet: "Stillingen er ikke helt iorden - det lugter 

lidt af politik og forfordeling. Spændende at se hvad finalen kan byde på." 

WTF - Kamparealer og kampregler ændres 
WTF har på Council møde i Ankara vedtaget ændringer til WTF’s kampregler. Blandt regelændringer er: at kamparealet igen bliver 

mindre – fra 10x10 til 8x8 meter, 7 point reglen og 12 point loftet fjernes og der indføres videoreplay (sikkert kun ved større stævner) 

mv. ... 

 
Hvornår regelændringerne træder i kraft i DTaF vender vi tilbage med. WTF’s Council vedtog også regelsættet til en ny WTF rangliste, som 

efter WTF planer skal være forløber for en verdensomspændende taekwondo liga. 

 

Læs mere på følgende link: WTF Council Meeting Ankara 

Torben Hansen, Infoafd. 

VM Poomsae 2008: Endnu en VM sølvmedalje til Ky Tu 

Dang 
Trods en perfekt gennemført finalerunde af den danske verdensmester Ky Tu Dang, Rødovre blev han overraskende kun tildelt 

sølvmedaljen ved VM i teknik i Ankara, Tyrkiet. Korea tog VM guldet foran den danske profil og med den tyrkiske nationalhelt 

Mustafa Yilmaz på tredjepladsen. 

 
Der var forud for finalen lagt op til en gyser i gruppen Master 1 efter at tyrkeren havde vundet indledende runde og koreaneren semifinalen. 

Mærkeligt nok blev finalen dømt af en dommer team med ikke mindre end 3 koreanere (ud af 5). Der var flere i gruppen, som udover den nu 

tidligere danske verdensmester, kunne stå tilbage med en mærkelig følelse og skuffelse over resultatet.  

 

Finalepointene i Master 1 gruppen: 

1. Korea – 8,75 

2. Ky Tu Dang, Danmark – 8,67 

3. Mustafa Yilmaz, Tyrkiet – 8,63 

 

Det var Ky Tu Dangs 3. VM medalje i træk. I 2006 tog han VM sølv (i Seoul - Korea) og sidste år VM guld (i Incheon - Korea). 

 

Den danske junior herre Villads Jørgensen, Risskov leverede en absolut godkendt præstation med en semifinaleplads og dermed en top 10 

placering ved VM. Dame junior deltageren Benedikte Werk, Rødovre var desværre sølle 0,07 point fra semifinalen og måtte nøjes med en top 15 

placering. 

 

Onsdag, den 17/12 har Danmark 2 deltagere i senior 1 – Kim Nedergaard, Skive og Henriette Dalsten, Rødovre. 

 

Læs mere om VM i teknik i medieguiden HER 

 

Kontaktperson i Tyrkiet: Landsholdstræner Mark Lee Larsen – tlf. 21658852. 

Spørgsmål til nærværende pressemeddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21730333. 

 

Med venlig hilsen 

http://wtf.org/site/news/wtf.htm?realnum=244&mode=view
http://www.taekwondo.dk/medieguide.asp


 

Torben Hansen, DTaF Infoafd. 

< 

VM Poomsae 2008: Begge danske senior 1 deltagere i 

semifinalen 
Både Kim Nedergaard, Skive og Henriette Dalsten er videre til semifinalen ved VM i Ankara. Kim Nedergaard leverede en sikker og 

overbevisende indsats og sikrede sig adgang til semifinalen på en delt 5.plads. Henriette var ende i indledende gruppe med topdeltagerne 

i gruppen bl.a. Korea, Spanien, Tyrkiet m.fl. Men trods det slog hun sig videre til semifinalen på en 7. plads. Altså en super start på 

VM's andendag af de danske udøvere. 

 
<< TILBAGE 

VM Poomsae 2008: Kim og Henriette ude af VM 
Både Kim Nedergaard og Henriette Dalsten startede deres respektive semifinaler i fin stil, men i anden figur gik det knap så godt for 

dem. Hos begge var der problemer med balancen i figuren og for Kim også med tempoet. Henriette var i en meget svær gruppe hvor en 

finaleplads nok var et højt ønske, så fejlen betød en lidt dårligere placering end ellers dvs. ca. top 10. Men i Kims tilfælde er der i følge 

landsholdstræner Mark Lee Larsen ikke tvivl om at fejlene kostede en finaleplads Nu må skibonitten nøjes med en placering ca. som 

Henriette. Ærgerlig exit for de 2. 

 
<< TILBAGE 

VM Poomsae 2008: Synkronholdet klar til semifinale 
På VM’s sidste dag er det danske Team 1 Synkronhold klar til semifinale på et hængende hår. Holdet, som består af Kim Nedergaard – 

Skive, Bjarke Larsen – Aalborg og Tobias Jessen – Viby, gik fint synkront, men i et alt for højt tempo. Derfor skal der i semifinalen 

findes det rette spændingsniveau, så tempoet igen fungerer korrekt. 

 
<< TILBAGE 

VM Poomsae 2008: VM slut for Danmark 
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Skuffede danske drenge efter en utaknemmelig 9. plads kun een placering fra finalen. Holdet gik eller fint og var blandt de bedste på 

synkronitet, men en lille balancefejl blev straffet hårdt hos dommerne, men andre hold bl.a. det tyrkiske hold skal billigt igennem dette. 

Vægtningen i bedømmelsen var anderledes denne gang, så fokus fra dommerne var ikke så meget på det synkrone men mere på tempo 

og de enkelte teknikker.... læs mere ... 

 
 

Status for det danske hold blev således 1 VM-sølv til Ky Tu Dang, 4 semifinaler med placeringer fra 9.-15. pladsen, hvilket klart placere 

Danmark i den bedste tredjedeldel af VM nationerne. Endelig placering i holdkonkurrencen offentliggøres senere. Således har holdet levet op til 

forventningerne.  

 

Følg evt. resultaterne på WTF’s hjemmesiden HER og se udvalgte Web-TV inslag fra VM – bl.a. Ky Tu Dang påTaekwondo TV HER. 

 

Torben Hansen, Infoafd. 

God jul og godt nytår 
Ved enden af 2008 kan vi se tilbage på et utroligt spændende år med flotte sportslige resultater bl.a. EM medalje til Surachet Singsorn 

og VM sølv igen til Ky Tu Dang. Endvidere fik vi endelig løftet første fase af det digitale DTaF igang efter et langt tilløb. Mere digital 

udvikling følger i det nye år. 2009 tegner mindst ligeså spændende som 2008, med et VM i efteråresferien 2009 som det helt store 

fyrtårn. VI håber alle vil benytte chancen til at få den kæmpeoplevelse et VM er - specielt på hjemmebane o enten som frivillig hjælper 

eller som tilskuer. Det bliver det største i DTaF's historie ! 

 
Alle Dansk Taekwondo Forbunds klubber, medlemmer, tillidspersoner, samarbejdspartnere, ansatte, sponsorer m.fl. ønskes en god jul og et godt 

nytår. 

 

Jule hilsen 

Hovedbestyrelsen 

<< TILBAGE 

Indsendelse af forslag til repræsentskabsmøde 
For at blive optaget på dagsordenen, skal forslag, lovforslag være sekretariatet i hænde senest den 31. januar 2009 (poststemplets dato) 

og udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Ændringsforslag til førnævnte samt forslag til tillidsposter, skal 

være sekretariatet i hænde senest 25 dage før repræsentantskabsmødet ( poststemplets dato ) og udsendes sammen med dagsordenen. 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Birthe Mikkelsen 

Sekretariatet 

NM Island - Danmark nr. 2 samlet 
Danmarks godt 60 deltagere vandt masser af metal ved NM på Island. Men i den samlede holdkonkurrence blev blev Danmark overgået 

af Norge, med kun 3 point. Norge vandt kampstævnet klart med Danmark vandt teknikstævnet næsten ligeså klart. 

http://wtf.org/
http://www.dartfish.tv/WebPresenter/ChannelHome.aspx?CR=p1
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Resultater fra NM kamp kan findes HER. Resultater fra NM poomsae findes HER. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

<< TILBAGE 

Husk Børneattesten 
Foreningsundersøgelsen viser bl.a., at 15 procent af alle idrætsforeninger ”aldrig” indhenter børneattester, når der tilknyttes nye 

trænere, ledere mv., der skal være i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Mens 10 procent af foreningerne kun 

indhenter børneattester ”nogle gange”. Det er et stort problem, at en række foreninger undlader at indhente børneattester. Ikke nok 

med at foreningerne bryder loven og kan straffes med bøde, så kan tilliden også svækkes til børns sikkerhed i idrætsforeningerne. 

 
 

 

Børneattestloven blev indført i 2005 for at besværliggøre seksuelle krænkeres adgang til steder, hvor børn opholder sig. Men som 

foreningsundersøgelsen viser, er det ikke alle, der overholder loven. Det skal der rettes op på, så derfor lancerer DIF, DGI og DFIF kampagnen 

”Husk børneattesten!” 

 

Samtlige foreninger under DIF, DGI og DFIF vil i den kommende uge få tilsendt folderen ”Husk børneattesten!”, som er vedhæftet denne mail i 

en elektronisk udgave. Folderen fortæller bl.a., hvorfor foreningerne skal indhente børneattester, og hvordan de gør det i praksis. 

 

Desuden vil alle breddekonsulenter modtage børneattestfolderen samt et brev om undersøgelsen og kampagnen i løbet af ugen. I brevet vil de 

bl.a. blive bedt om at have fokus på den manglende indhentelse af børneattester ved klubbesøg, møder i foreningerne mv.  

 

DIF 

 

Mia Malmberg udtræder af HB fra dd 
Mia har gennem længere tid været sygemeldt fra HB. Derfor har Mia nu af personlige årsager valgt at trække sig fra HB. Mia forbliver 

i ”Kvinder på Toppens” styregruppe. HB forstår Mias valg og er glade for at Mia forsætter i ”Kvinder på Toppen”. HB allerede har 

trukket suppleant, Tommy Mortensen ind til HB-arbejdet... 

Med sportslig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

V/Søren Holmgård Knudsen 

 

Kamplandsholdet bliver testet i Brøndby 
Se indslag fra TV2 Lorry, hvor landsholdet, repræsenteret ved landsholdstræner Jesper Roesen og Cuneyt Hamid, bliver testet i 

Brøndby. Link: http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/?id=467577&r=5 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Resultatfiler/2009-01-24_NM_resultat_kamp.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Resultatfiler/2009-01-24_NM_resultat_poomsae.pdf
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<< TILBAGE 

 

 

 

Vil du med på DTDT - Danish Tkd. Demo Team 
Har du, populært sagt ”x-factor”? DTDT holder en åben: Casting Det er i Risskov TKD Klub, lørdag d. 14 marts, fra kl. 10-13! Kom 

med alt hvad du har og er det lige dét DTDT står og mangler, så fortsætter du med holdet resten af weekenden og laver show ved DM i 

kamp, og måske VM, som en del af DTDT! OBS: Poom- og danbærere - Grib chancen for at vise hvad du kan! Vi byder velkommen kl. 

10 og så træner vi 2x 75 min. med en lille pause.... 

 
Efter træningen vil der være lidt at spise og dem som har den ”x-factor” DTDT leder efter, træner med resten af weekenden! 

 

Tilmelding til cf@parkmail.dk (evt. klubvis, emne: dtdt casting) 

Vel mødt, 

DTDT 

DTaF søger Sportskoordinator 
Dansk Taekwondo Forbund søger en deltids SPORTSKOORDINATOR for DTaF’s kamplandshold. Ansættelsesomfanget er 

gennemsnitlig 20 timer pr. uge, men kan variere ligesom der kan forekomme week-end arbejde og rejseaktivitet i mindre omfang. 

Dansk Taekwondo Forbund tilbyder en spændende og udfordrende stilling, hvor du får det overordnede administrative ansvar for 

DTaF’s kamplandshold. Som sportskoordinator bliver du en del af den sportslige ledelse, der udover dig består af landsholdstræneren 

Jesper Roesen. 

 
Job Profil  

 

• En del af det sportslige administrative set-up omkring kamp landsholdet 

• Skal varetage følgende administrative opgaver: 

- Udarbejde overordnede retningslinier for elitearbejdet, herunder konceptbeskrivelser 

- Bidrage til at omsætte DTaF´s elitepolitik til handling 

- Økonomisk og administrativ ansvarlig for DTaF´s elitebudget for kamplandsholdet 

- Deltage i arbejds- og styregruppermøder mellem DTaF og Team Danmark  

javascript:%20void(history.go(-1))


- Forestå det administrative arbejde ifm. møder mellem Team Danmark og DTaF 

- Koordinere udarbejdelse af helheds- og karriereplaner for kæmpere på kamplandsholdet 

- Planlægning og bestilling af rejser og ophold ved træningslejre og stævner 

- Evt. rejseleder ved internationale stævner 

- Samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark 

 

Person Profil: 

• Du behersker budget og økonomistyring. 

• Du er administrativ velfunderet. 

• Du har indgående kendskab til eller erfaring med eliteidræt. 

• Du har kendskab til Taekwondo/kampsport, men intet krav. 

• Du skal kunne beherske holdleder funktion. 

• Du er god til dansk i skrift og tale 

• Du skal beherske engelsk. 

• Du har gode IT-kundskaber. 

• Du er god til at kommunikere og samarbejde. 

• Du er god til at planlægge såvel på kort og lang sigt. 

• God til at udarbejde og implementere koncepter 

 

Ansættelses- og arbejdssted:  

• Eget hjem / hjemmekontor. 

 

Løn: 

• Efter kvalifikationer. 

 

Forventet tiltrædelse: 

• snarest muligt  

 

Ansøgningsfrist: 

• 1. marts 2009 

• Samtaler forventes afviklet umiddelbart efter ansøgningsfristen 

 

Eventuelle spørgsmål rettes til: 

• Søren Fabricius 40 93 81 15  

• Søren Holmgård Knudsen 24 66 48 72 

 

Ansøgningen sendes til: 

 

Søren Holmgård Knudsen 

shknudsens@webspeed.dk 

2 US Open guld til Danmark 
TAEKWONDO - Danmark var igen i år repræsenteret af 2 deltagere ved Verdens største taekwondo turnering US Open, som i år blev 

afholdt i Las Vegas. Stævnet var i år næsten for stort med sine 1750 deltagere, hvilket fik indflydelse på afviklingen af konkurrencerne i 

teknik. Konkurrenceformen ved teknikkonkurrencen var således knock out system, hvor 2 deltagere mødes og een går videre. Denne 

form har ikke været praktiseret i 10 år, men pga. deltagerantallet var den valgt i år. 

 
Mark Lee Larsen, 5.dan klassen (2 deltagere), var i ilden først og han kunne uden problemer sikre sig endnu en US Open guldmedalje, da hans 

modstander mr. Johns fra Australien ikke nåede frem til konkurrencestart. 

Sanne Jensen, 2.dan klassen (7 deltagere), var trukket til en semifinale, hvor du slog Ms. Chun fra USA i et tæt opgør med dommerstemmerne 3-

2. I finalen mødte Sanne Jensen Ms. Streifel fra Canada og her var der ingen tvivl om resultatet. Sanne Jensen vandt klart med 

dommerstemmerne 5-0. 



 

Kontakt vedr. nærværende pressemeddelelse: Torben Hansen - tlf. 21730333. 

 

Foto vedhæftet. Resultatliste findes nedenfor. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

US Open, Las Vegas 2009: 

Sortbælter 5.dan: 

1. Mark Lee Larsen, Skanderborg - Danmark 

2. Mr. Johns, Australia 

 

Sortbælter 2.dan: 

1. Sanne Jensen, Skanderborg - Danmark 

2. Ms. Streifel, Canada 

3. Ms. Chun, USA 

3. Ms. Niehaus, Australia 

VM 2009 søger PR og kommunikationsansvarlig 
En af årets absolut største sportsbegivenheder i Danmark – VM i Taekwondo 2009 – søger en PR og kommunikationsansvarlig. Vær 

med til at forberede og afvikle hele PR og kommunikationsdelen på en begivenhed, der får såvel danskere som den internationale 

sportsverden til at rette fokus mod København og Ballerup Super Arena i dagene 9.-19. oktober 2009. Der forventes 3.000 tilrejsende 

fra 140 lande, heraf godt 1.000 deltagere, 500 pressefolk og 1.500 andre officials, dommere mv. Derudover kommer der et stort antal 

danske og internationale tilskuere. 

 
Med reference til projektlederen og organisationskomiteen vil du som PR og kommunikationsansvarlig være med til at udgøre ledelsen af VM-

arrangementet. VM i Taekwondo 2009 er en af nøglebegivenhederne i Sportsåret, og du bliver ansvarlig for koordinering af presse- og 

eventaktiviteter planlagt i samarbejde med Sportsårets sekretariat.  

Vi tror, at du 

- er innovativ i din indgang til arbejdet med presse og kommunikation 

- er struktureret, arbejder selvstændigt og får tingene til at ske ! 

- har erfaring i at forberede og afvikle presse og kommunikationsplaner for sportsevents  

- har erfaring med presse- og markedsføringsaktiviteter – både danske og internationale 

- påtager dig ansvar og er løsningsorienteret 

- er kreativ og idérig 

- skriver og taler dansk/engelsk flydende 

- er godt funderet i IT brug herunder også CMS systemer 

- fungerer godt under pres 

- er åben, ligefrem, uhøjtidelig, empatisk og har et positivt livssyn 

- har kendskab til taekwondo eller idræt generelt 

- har forståelse og tålmodighed til arbejdet med både professionelle og frivillige 

 

Vi giver dig 

- et superafvekslende, men også udfordrende job 

- et uformelt arbejdsklima hvor der ”tales lige ud af posen” 

- mulighed for at være med til at definere dit nye job og udvikle eventorganisationen 

- en projektansættelse på 10-15 timer pr. uge frem til medio september og fuld tid i den sidste måned før og under selv VM Taekwondo 2009. 

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. Løn efter kvalifikationer.  

 

Spørgsmål kan rettes til Torben Sachmann Hansen på tlf. 21 73 03 33 eller sachmann@cph2009.dk , hvortil ansøgninger indeholdende CV også 

sendes. Ansøgningerne skal være os i hænde senest den 6. marts 2009. Samtaler forventes at finde sted i uge 11 hos Wonderful Copenhagen.  

 



2009 WTF World Taekwondo Championships Copenhagen eller VM Taekwondo 2009 i København er blandt de absolut største 

sportsbegivenheder, der afholdes i Danmark i Sportsåret 2009. VM afholdes i tidsmæssig forlængelse af IOC sessionen/kongressen. VM 

afholdes i Ballerup Super Arena. Projektet støttes og arrangeres bl.a. i et samarbejde mellem Dansk Taekwondo Forbund, Københavns 

Kommune, Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark og Ballerup Kommune. VM i Taekwondo afvikles officielt fra den 9.-19. oktober 

2009. Konkurrencedagene er den 14.-18. oktober 2009. 

 

Taekwondo er en af verdens mest udbredte sportsgrene med omkring 100 mio. udøvere i 190 lande. I Danmark er der godt 6.000 udøvere i 100 

klubber. Taekwondo er en OL-sportsgren. 

 

Dansk Taekwondo Forbund, Haulundvej 9, DK-6870 Ølgod, www.taekwondo.dk, www.cph2009.dk 

DM Kvalifikation i Vejle med over 230 deltagere 
Kom til DM Kvalifikationen i Vejle lørdag. DM Kvalifikationen, med over 230 deltagere, er et af de meget vigtige mål for kæmpere, der 

vil gøre sig håb om udtagelse til VM 2009 i Ballerup i efteråret. I flere af seniorklasserne kan der blive tale om den foreløbige udskillelse 

i potentielle VM kandidater. 

 
 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

<< TILBAGE 

DM Kval ramme om TD aftale i Vejle 
DM Kvalifikationen var lørdag ramme om Vejle Kommune og Team Danmarks underskrift og dermed aftale om Vejle som Danmarks 

næste TD Eliteidrætskommune. Ialt er der nu 19 kommuner inkl. Vejle over hele landet. Taekwondo er selvfølgelig med i den 

nyoprettede Elite Vejle ordning. DTaF har anbefalet taekwondo til TD i Vejle og ser frem til at følge og bidrage til udviklingen. Klip fra 

TV2 regionerne kan ses 

 
HER .  

 

På foto ses fra venstre: Torben Hansen - DTaF, Flemming Jensen - VTK, Carl Holst - formand TD, Mads Prasse - VTK og Leif Skov - 

borgmester i Vejle. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

DM Kvalen med masser gode og tætte kampe 
DM Kvalen i Vejle blev en succes med masser af deltagere, mange tætte kampe afgjort på golden point og positive gensyn med "gamle" 

kæmpere som gjorde comeback. VM Udtagelsen er i sin indledende fase og det er absolut ikke blevet nemmere at se et VM hold efter 

lørdagens stævne. DM Finalerne i Odense om en måned bliver derfor et sandt drama i flere klasser. 

javascript:%20void(history.go(-1))
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/?id=471775&r=1


 
Foto: Carsten Kersø, Vejle Taekwondo Klub med gennembrydning som optakt til TD/Vejle kommunes underskrivelse af Elitekommuneaftale. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

<< TILBAGE 

DM Finalerne 2009 - Indbydelse og billetsalg 
Danmarks bedste kæmpere mødes for at afgøre placeringen af DM titlerne 2009. Finalestævnet er meget afgørende for hvem der senere 

på året skal repræsentere Danmark ved VM, som Dansk Taekwondo Forbund er vært for. DM Finalerne afvikles i samarbejde med 

Sport Event Fyn og Odense Kommune. Team Odense Taekwondo Klub er i 2009 DTaF's praktiske medarrangør af finalestævnet. DM 

Finalestævnet afslutte med en main event - 8-10 profilkampe krydderet med opvisninger af DTDT - Danish Taekwondo Demonstration 

Team og Seido Taiko trommegruppe. DU BØR IKKE GÅ GLIP AF DENNE EVENT! 

 
Billetsalg: 

Billetsalget er startet på Billetnet.dk. Husk det kan betale sig at købe over billetnet for kr. 80 + gebyr. Pris ved døren bliver kr. 110. Børn på 9 år 

og derunder - gratis adgang i følge med voksne. 

 

På gensyn i Odense den 28. marts 2009 ! 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Taekwondo Forbund 

i samarb. med Team Odense Taekwondo Klub 

 

Støttet af: 

Sport Event Fyn 

Odense Kommune 

Se Høvdingebold på DR søndag 
Lisa Lents, Gladsaxe Taekwondo Klub, er med på holdet "Guldpigerne", når Høvdingebold for 3. gang ruller over skærmen på søndag 

på DR1. Læs mere om holdet ... 
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Lisa Lents er på elitesportsholdet der hedder "Guldpigerne". Lisa er på hold med 

håndboldsspilleren Mette Vestergaard, OL-roerne Juliane Elander og  

Katrin Olsen, landsholds-bordtennis spilleren Mie Skov, bueskytteren Louise 

Klingenberg Lauersen, og beachvolley eksperten Stine Andreasen. 

Guldpigerne er på skærmen den 8. marts 19.25. Man kan følge med på www.dr.dk/hbold 

hvor der vil blive lagt en masse klip ud bag om showet 

og fra selve programmerne.  

DM Finalerne 2009 - Billetnet 
Billetsalget er startet på Billenet. Husk at bestille billetterne i god tid inden DM Finalerne. Billetsalget på Billetnet stopper 4 dage før 

arrangementet. Du kan købe billetter på følgende link: http://www.billetnet.dk/html/browse.htmI?l=DK&cat=49&siteCat=2 

 
<< TILBAGE 

Dansk Teknik triumf i Belgien 
Traditionen tro deltog Danmark ved Challenge Cup i Teknik i Belgien. Turen var primært arrangeret for Talentholdet, men udover 17 

talenter deltog yderligere 17 udøvere, her iblandt 5 fra Teknik Landsholdet. Danmark hentede i alt 9 guldmedaljer, 7 sølvmedaljer og 4 

bronzemedaljer og blev dermed den bedste nation. Turneringen havde deltagelse af hele 13 nationer. 

 
Individuelle guldmedaljer fik Lisa Lents, Gladsaxe (25 udøvere), Kim Nedergaard, Skive (21 udøvere), Esben Madsen, Skive (15 udøvere), 

Denis Musu, Skive (16 udøvere), Pil Lauridsen, Viby (14 udøvere), Camilla Bruun Nielsen, Vejle (9 udøvere) og Mette Kjeldsen, Skive (6 

udøvere). 

 

I synkrondisciplinen vandt Anja Sigaard, Cecilie Müller Poulsen og Camilla Bruun Nielsen gruppen under 15 år, mens Annemette Daugaard 

Jensen, Camilla Skadborg og Mette Kjeldsen vandt synkrongruppen over 16 år. 
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Tillykke til alle med de flotte resultater. 

Kim Nedergaard 

Åbent hus på Danmarks nye Kampsports Mekka 

Idrætshøjskolen BOSEI ved Præstø 
Kampsport, indre balance og fordybelse Idrætshøjskolen BOSEI (det tidligere Tokai Bordingschool) er ikke bare et fantastisk sted i 

smukke omgivelser, med de bedste idrætsfaciliteter! Vi er et Mekka for kampsport/kampkunst i Danmark og Norden. Vi har sikret os 

nogle af Danmarks og verdens bedste trænere som højskolelærere på vores Kampsportslinie. Inden for Karate er det Danmarks 

landstræner Britt Larsen, med 10 danske mesterskaber, 30 internationale titler og med 5. dan en af de højst graduerede kvinder inden 

for IOGKF. Inden for Judo er det Sveriges tidligere landstræner og OL deltager Tommy Mortensen, gradueret 6. dan og 10 gange 

Dansk mester, Nordisk mester og broncevinder ved Judo Wold Cup. Inden for Taekwondo er det den tidligere Danske landstræner Tae-

Jeong Ko fra Korea, 

tidligere Koreansk mester og gradueret med 8. dan. (Som landstræner har Ko skaffet følgende medaljer til Danmark; 2 VM guld, 2 World Cup, 

12 EM vindere og 2 Ol guldmedaljer,- ikke så ringe endda!) 

Sammen vil vi udvikle dine kompetencer, dit potentiale og din indre kriger, og du vil få lejlighed til at aflægge prøve for en højt estimeret 

mester. 

Men BOSEI er også en højskole med alt hvad det indebærer, af sjov, fordybelse, venskaber, kærlighed, livsoplysning og rejser. 

Men BOSEI er mere end end idrætshøjskole. For os er idræt, kropsbevidsthed, leg, kreativitet og læring en integreret del af vores måde at 

arbejde og være sammen på. 

Bosei er et sted med stærke forbindelser til Japan og østen, og den livsvisdom og filosofi der ligger bag BUDO. Det er et sted hvor du kommer et 

spadestik dybere, med din træning og med dig selv. 

Ud over kampsport kan du dyrke: Svømning, tennis, fodbold, basketball, volleyball, badminton, atletik, triatlon, marathon, fitness, japansk, 

engelsk og dansk, samt kommunikation, filosofi, billedkunst, litteratur, skriveværksted,cabuera, dans med mere.  

BOSEI er et sted som du kan være med til at skabe! 

Kom og se højskolen, nyd kampsportsopvisning med nogle af Danmarks bedste, eller deltag i en workshop, og medvirk i vores promotionvideo 

 

Hvornår: 4. april 2009, kl. 14.00 til 17.00 

 

Her kan du bl.a. møde vores Judolærer Tommy Mortensen, vores Taekwondo lærer Tae-Jeong Ko, Den lokale Aikido klub og landsholdskæpere 

i karate fra Nykøbing Falster Karate Center. 

 

Hvor: Idrætshøjskolen BOSEI, Evensøvlundvej 5. 4720 Præstø 

 

Tilmelding: Ring og fortæl os hvor mange I kommer: +45 55 90 90 90 

 

Medbring: En hvid skjorte, en ledning m. stik og dit favorit sportstøj. Din Gi, dit fodboldtøj, din badmintonketsjer, din badedragt/badebukser + 

håndklæde (og snup en dypper i vores smukke svømmehal), etc. 

 

læs mere på www.bosei.dk 

Jean Lopez underviser i Århus - Promotion for VM 2009 i 

Danmark 
Kom og træn med Jean Lopez, der er i Århus for at planlægge Team USA's træningsforberedelser op til Verdensmesterskaberne 2009 i 

København. For at promovere Verdenmesterskaberne i Danmark 2009, har vi fået den enestående mulighed for at træne med Jean 

Lopez: Mandag d. 23. marts kl. 19.00-21.00 på Århus Stadion, Stadion Alle, 8000 Århus C. Træningen bliver for kæmpere på niveau fra 

elitekæmpere til mellemniveau. Jean Lopez er til daglig head coach for Team USA, der rangere i top 3 i verdenen. Han er den vel nok 

den mest succesfulde coach i de sidste 10 år. Jean Lopez er coach og storebror for Steven Lopez, der er den bedste taekwondo kæmper 

nogensinde ... 

 



med bl.a. 2 OL guld samt 4 VM guld, og står som coach, bag hav af internationale titler. 

 

Tilmelding: 

Klubvis pr. email til Bjarne Lyngfjell Johansen - unlimited@mail.tele.dk 

 

Tilmeldingsfrist: 

Senest søndag d. 22 marts 

 

Prisen for at deltage:  

Kr. 100,- pr. deltager, der skal betales på dagen lige før træningen. 

 

Foto fv: Steven, Mark, Diana og Jean Lopez, som alle deltog i OL i Beijing 2008 

DM FINALERNE - TAEKWONDO I ODENSE - Kampen 

om VM pladserne er i gang! 
Lørdag den 28. marts mødes Danmarks bedste kæmpere i Odense for at placere DM titlerne 2009. Finalestævnet er afgørende for, hvem 

der senere på året skal repræsentere Danmark ved VM, som Dansk Taekwondo Forbund er vært for i København. Main Event: DM 

Finalerne afvikles i samarbejde med Sport Event Fyn og Odense Kommune. Stævnet afsluttes med en Main Event med 6-8 profilkampe 

krydret med opvisninger af Danish Taekwondo Demonstration Team og Seido Taiko trommegruppe.... 

 
De bedste af de bedste 

Efter kvalifikationsstævnet i Vejle den 28/2 gik kun de fire bedste fra hver vægtklasse videre til DM stævnet. Det er derfor de allerbedste danske 

seniorkæmpere, der skal dyste om at komme med på VM holdet, der skal repræsentere Danmark til Oktober. Samtidig udtages A-landsholdet 

umiddelbart efter DM. For første gang i mange år står der derfor alt på spil for den danske elite. Som vi så det ved kval-stævnet ventes det, at 

selv de mest garvede landsholdkæmpere får kamp til stregen af de nye talenter.  

 

Program: 

Lørdag, den 28. marts 2009 

Kl. 09.00-12.00 Kampe 

Kl. 12.00-13.00 Pause 

Kl. 13.00-15.00 Kampe 

Kl. 15.30-18.00 Opvisninger og udvalgte finalekampe 

 

Deltagerliste mv.:  

Find deltagerliste og anden information omkring DM Finalerne på dette link – http://taekwondo.dk/samlet_kalender.asp 

 

Sted: 

Odense Idrætshal 

Højstrupvej 5 

5200 Odense V 

 

Pressekontakt:  

Murad Ahmed, presseansvarlig Dansk Taekwondo Forbund – mobil 28237212. 

Fine Dutch Open resultater af landsholdet 
Landsholdet hentede 3 bronzemedaljer ved weekendens Dutch Open i Eindhoven. Dermed ser det ud til, at holdet er på helt rigtig kurs 

frem mod alle årets udfordringer. Landsholdskæmperne Anders Karlsen, Mark Hansen og Christina Børglum hentede alle bronze ved 

Dutch open, som regnes for et af de stærkeste stævner i Europa. Dermed fik landsholdskæmperne en fin optakt til DM Finalestævnet i 

Odense Idrætshal, hvor der næste weekend kæmpes om pladser på det nye landshold og plads på bruttoholdet til VM, som Dansk 

Taekwondo Forbund selv er vært for i oktober måned. 



 
 

Stort tillykke til alle. 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Over 100 fik en oplevelse med Jean Lopez i Århus 
Jean Lopez gav de over 100 deltagere fra 21 klubber en oplevelse ved mandagens træningssession på Århus Stadion. Jean Lopez, USA's 

landsholdstræner, viste sit format og gav alle et indblik i taekwondo instruktion på højt plan. Således var der overskud til at give rigtig 

mange af deltager gode råd med hjem fra træningen i Team Danmark hallen på Stadion. 

 
 

De næste dage skal Jean Lopez og en medrejsende fra USA's forbund checke VM faciliteter i København med hjælp fra vores danske 

organisationskomite. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

<< TILBAGE 

Brian Martin Rasmussen ansat som VM 2009 

Presseansvarlig 
Brian Martin Rasmussen er fra 1. april ansat som ansvarlig for PR og komminukation i forbindelse med VM 2009 i Ballerup og 

København. Stillingen er fra starten deltids, men den sidste måned før og under VM vil Brian være til rådighed på fuld tid. Brian 

fungerer i dag som freelance journalist og har pt. andre kunder som f.eks. DIF - IOC sessionen, rolandsholdet/Danmarks Rocenter og 

fungerer som pressemand for triatleten Rasmus Henning. 

 
 

Vi ser frem til samarbejdet med Brian og forventer os meget af det næste halve års tid, hvor synligheden på både VM 2009 og taekwondo 

skærpes betydeligt. 

 

Med venlig hilsen 

Torben S. Hansen 

OC VM 2009 

DM Finaler afklarede ikke VM udtagelse 
Lørdagens DM Finalestævne i Odense Idrætshal afklarede ikke udtagelsen til VM 2009 holdet. DM leverede flere overraskelser og ny 

kandidater til pladserne på det VM hold, som i oktober skal forsvare de danske farver, når Dansk Taekwondo Forbund selv er vært for 

Verdensmesterskaber i Ballerup Super Arena. Den endelige VM udtagelse sker i slutningen af maj måned efter endnu et par 

udenlandske udtagelsesturneringer... 
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De ”gamle” kan endnu 

2 tidligere VM-medaljevindere har benyttet VM værtskabet til at gøre comeback. Zakaria Asidah - Rødovre, VM sølvvinder fra 2003, leverede 

en overbevisende indsats ved DM, hvor han beviste at han stadig holder et højt niveau. Og med 2 overbevisende sejre og en DM titel har han 

bragt sig i spil til en VM udtagelse. Det samme kan blive tilfældet for en anden VM medaljevinder Lise Hjortshøj – Århus Vest, som efter 5 års 

pause, hvor hun også er blevet mor, var klar til endnu et DM. Lise Hjortshøj, VM 2003 bronze, vandt overbevisende DM og har ligeledes bragt 

sig i spil til VM holdet 2009. 

 

DM overraskelser 

Flere finaler ved DM gav ventede resultater. Således var der sikre finalesejre til profilerne Philip Reyes - Rødovre, Anders Karlsen - Rødovre, 

Mark Hansen – Esbjerg City, Christina Børglum - Solrød m.fl. Men i enkelte klasser var overraskelser i nogle meget tætte finaleopgør. I 54 kg 

herrer klassen måtte EM bronzevinderen fra sidste år, Surachet Singsorn se sig besejret af Rashid Ghiyati, Nørrebro i et meget tæt finaleopgør 4-

3. I 62 kg klassen blev Dennis Kristensen, Vejle besejret efter golden point runden med 3-2 af Redouane Chatou, Nørrebro. 

 

Holdkonkurrencen ved DM 2009 blev vundet suverænt af Nørrebro med 81 point foran Brande med 51 point og med Århus Vest på en 

tredjeplads med 48 point. 

 

Nedenfor følger en oversigt over danske senior mestre 2009. Fuldstændig resultatliste med individualle kampresultater mv. kan findes HER 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF – Infoafd. , tlf. 21730333 

 

Danske Seniormestre 2009: 

Herrer: 

-54 kg: Rashid Ghiyati, Nørrebro 

-58 kg: Philip Reyes, Rødovre 

-62 kg: Redouane Chtatou, Nørrebro 

-67 kg: Karim Arrahoui, Nørrebro 

-72 kg: Lennart Theilgaard, Solrød 

-78 kg: Anders Karlsen, Rødovre 

-84 kg: Mark Hansen, Esbjerg City 

+84 kg: Zakaria Asidah, Rødovre 

http://www.taekwondo.dk/presse_resultater.asp


 

Damer: 

-47 kg: Sandra Christensen, Nørrebro 

-51 kg: Charlotte Bjelke, Esbjerg 

-55 kg: Lise Hjortshøj, Århus Vest 

-59 kg: Line M. Hansen, Favrskov 

-63 kg: Michelle Sole, Århus Vest 

-67 kg: Christina Børglum, Solrød 

-72 kg: Therese Raffing, Rødovre 

Dansk sølv ved German Open 
Et blandet dansk hold deltog i weekenden 4. og 5. april i et af de største europæiske stævner, German Open i Hamburg. Bedste danske 

resultat leverede den tidligere danske landsholdskæmper og OL deltager sværvægteren Zakaria Asidah, der er godt i gang med sit 

comeback til den danske Taekwondo elite. Det internationalt stærkt besatte stævne kunne tælle deltager fra lande så langt væk som 

Pakistan, Indien, Brazilien, Mexico og endelig det meste af Europa. Heriblandt altså også danske kæmpere fra Brande og Rødovre.. 

I sin første kamp mødte Zakaria Asidah en tysk kæmper, som han vandt over uden besvær med cifrene 5 - 1. I anden kamp mødte han vinderen 

af dette års Dutch Open, Teemu Heino, hvor Zakaria tog revanche for nederlaget fra Trelleborg Open i februar. Kampen kom ud i golden point 

runde, og endte med at Zakaria gik af med sejren. 3. kamp stod mellem den rutinerede Ulvi Kaya fra Bayern. Kampen havde et uheldigt forløb 

for den tyske kæmper i det, han blev skadet i et alvorligt fald, hvilket medførte, at Zakarias vandt på teknisk knock out. I 4. og sidste kamp 

mødte Zakaria, Mexico og tabte med 1-3. Zakaria førte kampen med 2 point (scoret med hovedspark) indtil midt i 2 omgang, hvor Mexicaneren, 

efter en heftig duel, ramte Zakarias med et hovedspark. Med nogle tvivlsomme advarsler fra dommeren måtte Zakarias se sig slået – om end han 

kæmpede til sidste sekund. 

 

Af Murad Ahmed, presseansvarlig Dansk Taekwondo Forbund. 

Mobil 28237212 

Udtagelse til Junior EM kamp 2009 
Hermed følger udtagelsen til Junior EM 2009, som afholdes sidst i maj måned i Trelleborg, Sverige. Junior Damer (3 kæmpere): - 49 kg 

Armina Sanjari, Århus Vest - 52 kg Stephanie Pedersen, Århus Vest - 55 kg Nikoline Werdelin, Solrød Junior Herrer (6 kæmpere): - 51 

kg Aryan Sanjari, Århus Vest - 55 kg Vipesan Paramanathan, Brande - 59 kg Mahmoud Mawaad, Nørrebro - 63 kg Shervin Mazaheri, 

Odense City - 68 kg Omar Salame, Nørrebro - 73 kg Osama Salame, Nørrebro 

 
 

Med venlig hilsen 

Jesper Roesen 

Landsholdstræner 

<< TILBAGE 

Et halvt år til VM i taekwondo - Det danske VM-hold 

sættes i maj 
Der er et halvt år til kampene ved VM i taekwondo begynder. Den 14. oktober 2009 går det løs i Ballerup Super Arena, hvor de danske 

kæmpere forhåbentlig kæmper sig til medaljer til Danmark. Senest Danmark var vært ved et verdensmesterskab var i 1983, da VM i 

taekwondo blev afholdt i Brøndby Hallen. 
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Hermed lidt serviceinformation om arrangementet. 

 

Officiel VM-hjemmeside: 

 

Den officielle VM-hjemmeside er: http://www.cph2009.dk/welcome.asp 

 

Her kan man finde diverse oplysninger om VM-arrangementet (siden er som udgangspunkt på engelsk, men enkelte elementer vil være på 

dansk). 

 

Bemærk, at pressedelen løbende vil blive opdateret med relevant information, blandt andet profiler på de danske kæmpere. 

 

VM-udtagelse: 

 

Landstræner Jesper Roesen (Som aktiv nummer 6 ved OL i Athen, VM-sølvvinder i 2001 og 1999 og tredobbelt Europamester - 2005, 1998 og 

1996) udtager det danske VM-hold den tredje weekend i maj (16.-17. maj). 

 

Der er otte vægtklasser hos kvinderne og otte hos herrerne ved VM i taekwondo - og indtil videre regner vi med, at det danske VM-hold bliver 

på 12 kæmpere; otte herrer og fire kvinder. 

 

Næste opgave for landsholdskæmperne er Belgium Open her i weekenden. 

 

Sæsonplan for landsholdet frem mod VM: 

17.-20. april Belgium Open 

 

1.-4. maj Austria Open 

 

23.-24. maj Træningslejr i Vejle 

 

11.-15. juli VM-lejr, Esbjerg 

 

1.-2. august VM-træningslejr i Brøndby 

 

15. august Wonderful Copenhagen turnering 



 

29.-30. august VM-træningslejr i Brøndby 

 

9.-13. september VM-træningslejr i Brøndby 

 

18.-21. september Poland Open 

 

3.-4. oktober VM-træningslejr i Brøndby 

 

 

Om VM i taekwondo 2009 i Ballerup Super Arena i dagene 9.-19. oktober: 

 

2009 WTF World Taekwondo Championships Copenhagen eller VM Taekwondo 2009 i København er blandt de absolut største 

sportsbegivenheder, der afholdes i Danmark i Sportsåret 2009. VM afholdes i tidsmæssig forlængelse af IOC’s session og olympiske kongres. 

 

VM afholdes i Ballerup Super Arena. Projektet støttes og arrangeres bl.a. i et samarbejde mellem Dansk Taekwondo Forbund, Københavns 

Kommune, Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark og Ballerup Kommune. VM i Taekwondo afvikles officielt fra den 9.-19. oktober 

2009 med kampdage fra den 14.-18. oktober, hvor der afvikles finaler hver dag. 

 

Taekwondo er en af verdens mest udbredte sportsgrene med omkring 100 mio. udøvere i 190 lande. I Danmark er der godt 6.000 udøvere i 100 

klubber. 

 

Yderligere information: 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

22 12 02 40 

bmr@cph2009.dk 

6 bronzemedaljer ved Belgium Open 
6 gange bronze til de danske taekwondokæmpere ved et af Europas største stævner - kampen om VM-pladserne på hjemmebane spidser 

til! Tre bronzemedaljer lørdag og tre bronzemedaljer søndag - i alt seks medaljer - blev det til for de danske kæmpere ved weekendens 

Belgium Open - et af de største stævner i Europa i et felt med internationalt snit. Der er kun få uger til landstræner Jesper Roesen 

udtager sit hold til VM i taekwondo, der afholdes i Danmark, nærmere betegnet Ballerup Super Arena fra 9.-19. oktober, og det er ved 

at være sidste chance for at vise formen. 

 
 

VM-holdet bliver sat umiddelbart efter Austria Open, der kæmpes den første weekend i maj. 

 

3 bronzemedaljer lørdag: 

- Surachet Singsorn (EM-bronze og nordisk mester i 2008) i minus 54-kilo klassen 

- Michelle Sole (Junior EM-sølvvinder 2007, dansk mester 2009) i minus 63-kilo klassen 

- Christina Rasmussen (Nordisk mester 2007) i minus 63-kilo klassen 

 



3 bronzemedaljer søndag: 

- Christina Børglum (Bronze Dutch Open 2009, sølv Austria Open 2007, dansk mester 2009) i minus 67 kilo-klassen 

- Philip Reyes (VM-kvartfinale 2007, dansk mester 2009) i minus 58 kilo-klassen 

- Muzafar Ali (Guld Belgium Open 2007, dansk mester 2008) i minus 67 kilo-klassen. 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

Tlf. 22 12 02 40 

8 kæmpere fra Elite Vest på træningslejr i Miami 
Elite Vest og Bjarne Johansen havde i forlængelse af DM arrangeret en 12 dages træningslejr i Miami hos den ene af USA landstrænere 

Juan Moreno i hans Miami Peak Performance Center. Lejren bød på masser af træning herunder private lektioner om formiddagen 

med Juan Moreno og benhård sparring om aftenen... 

 
 

Det danske hold bestående af Charlotte Bjelke Esbjerg, Line Møller Hansen Faurskov, Michelle Sole Århus Vest, Thanh Pham Århus Vest, 

Dennis Kristensen Vejle, Jan Frederiksen Århus Vest, Mark K. Hansen Esbjerg City og turleder Bjarne Lyngfjell Johansen Elite Vest fik en 

virkelig god oplevelse med hele turen, at man vil forsøge at gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed. 

 

Endvidere arbejdes der på et seminar med Juan Moreno i Danmark i løbet af 2009 samt at få ham med til DTaF's Sommerlejr i 2010. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Tidl. Verdensmester Ky Tu Dang suveræn ved Spanish 

Open 
Den danske viceverdensmester og tidligere verdensmester KyTu Dang fra Rødovre vandt i overbevisende stil til Spanish Open i 

teknikdisciplinen, som blev afholdt i Alicante. Han slog to fra det spanske landshold Alberto Delgado og Manuel Ballesteros. I 

herresynkron var Emil Knudsen, Tobias Jessen (begge Viby) og Kim Nedergaard (Skive) ved at gøre ham kunsten efter. Efter i finalen 

at være total apoint med Portugal måtte de ud i omkamp. Denne endte atter apoint men på yderkarakterene måtte danskerne se sig 

slået med sølle 0,04. Således vandt Portugal med mindst mulig marginal. En rigtig flot indsats, specielt fordi Emil Knudsen var afløser 

for Bjarke Larsen der normalt er 3.mand på holdet. Spanien indtog 3.pladsen i gruppen. 

 
I det hele taget var det generelt godkendte præstationer det danske tekniklandshold leverede. Således var der dansk finaledeltagelse i stortset alle 

gruppe vi var repræsenteret i. 

 

Stævnet er et af Europas største med over 300 deltagere fra over 15 lande. I blandt deltagerne var adskillige medaljetagere fra seneste VM. 

 

Mvh 

Mark Lee Larsen 

Østrig Open: Guld til Anders Karlsen og 3 bronze 



1 guld- og 3 bronzemedaljer indtil videre for de danske taekwondokæmpere ved Østrig Open i denne weekend. Det har været en god 

weekend for de danske taekwondokæmpere ved Østrig Open, der er det sidste internationale stævne inden det danske hold til VM i 

taekwondo i Ballerup i 2009, udtages. Anders Karlsen fra Hwarang Taekwondoklub Rødovre vandt Østrig Open i 72-78 kiloklassen 

med en overbevisende sejr på 6-0 i finalen over sin tyske modstander. Derudover har Michelle Sole (59-63 kilo) fra Århus Vest, 

Christina Børglum (63-67 kilo) fra Solrød Taekwondo og Lennart Theilgaard (67-72 kilo) fra Solrød Taekwondo vundet 

bronzemedaljer. 

 
 

Der er stadig mulighed for flere medaljer i løbet af søndagen. 

 

Om stævnet: 

Det danske taekwondolandshold kæmper i denne weekend ved det internationale taekwondostævne, Østrig Open. Det er sidste chance for 

kæmperne, hvis de vil i betragtning til VM, hvor Danmark er vært i år. Verdensmesterskaberne afholdes 9.-19. oktober i Ballerup Super Arena. I 

ugerne efter Østrig Open udtager landstræner Jesper Roesen sit VM-hold, der repræsenterer Danmark ved VM på hjemmebane. 

 

"Østrig Open er det sidste internationale stævne inden jeg udtager VM-holdet, så det er klart, at det er et vigtigt stævne. Vinder man her i Østrig i 

weekenden giver det et stort plus, men det er en samlet bedømmelse over de tre internationale stævner og DM, vi har haft den seneste halvanden 

måned, og det er klart, at de internationale stævner er vigtige i forhold til VM senere på året. I nogle af de vægtklasser, hvor det ligger lige 

mellem kæmperne, betyder det selvfølgelig noget, hvis man får et godt resultat her. Kæmperne skal ud og vise, hvad de kan, og at de er 

berettiget til at komme med til et verdensmesterskab på hjemmebane" siger landstræner Jesper Roesen. 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 2009 

Ballerup Super Arena 

9.-19. oktober 2009 

22 12 02 40 

Østrig Open: Guld til Cüneyt Hamid samt sølv og bronze 
Den tidligere EM-sølvvinder Cüneyt Hamid fra Gladsaxe Taekwondo Klub (62-67 kilo klassen) vandt i dag Østrig Open - et af de store, 

internationale Open-stævner - efter fantastisk fight i finalen mod en kæmper fra Ukraine, der blev besejret efter sudden death. "Cüneyt 

leverede en meget koncentreret indsats i alle sine kampe og han var utrolig fokuseret. I finalekampen udviste han masser af fightervilje 

og standhaftighed. Finalen ender 4-4 og i sudden death vinder han, da han scorer på et skubspark i maven. Igennem hele turneringen 

var han god til at styre kampene, han bevarede hele tiden roen og tålmodigheden, og udviste erfaring og overblik," fortæller 

landstræner Jesper Roesen. 

 
 

Den anden guldvinder, Anders Karlsen, (se tidligere pressemeddelelse) vandt sin finale 6-0 over en tysker. 

"Anders var rimelig suveræn i finalen. Han viste stort overblik, havde god variation i sine angreb og havde alt under kontrol - både i finalen og 



generelt i turneringen," siger Jesper Roesen.  

 

Desuden vandt Philip Reyes fra Rødovre sølv i 54-58 kilo klassen, og Zakaria Asidah, ligeledes Rødovre (tidligere VM-sølvvinder og OL-

deltager i 2004), der er aspirant i forhold til landsholdet, vandt bronze i sværvægt (plus 84 kilo). 

 

Dermed vandt Danmark hele syv medaljer ved Østrig Open; 2 guld, 1 sølv og 4 bronze. 

 

Nu venter VM-udtagelsen fra landstræner Jesper Roesen, der har været tilfreds med landsholdets resultater ved de seneste internationale stævner: 

 

"Det kendetegner hele landsholdet, at kæmperne virkelig går ind til turneringerne med en helhjertet indstats. Jeg kan mærke og se, at de vil det 

her, og de kæmper til sidste sekund. Vi har også haft en del forskellige, der har vundet medaljer, så det er hele holdet, der har løftet niveauet og 

fundet melodien. Det smitter af på hinanden, når man ser de andre fighter og vinder, og det giver en tro på, at man kan vinde som hold også. I de 

semifinaler vi taber her i Østrig, er det de små marginaler, der desværre ikke går vores vej, og med point scoret i de sidste par sekunder. Jeg er 

meget tilfreds med, at vi vinder 7 medaljer," siger Jesper Roesen. 

 

Her i maj udvælger landstræneren sit VM-hold, der skal med til verdensmesterskaberne på hjemmebane i Ballerup Super Arena til oktober. 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 2009 

Ballerup Super Arena 

9.-19. oktober 2009 

22 12 02 40 

Sommerlejr 2009 i Esbjerg info 
Esbjerg Taekwondo Klub har hermed fornøjelsen af at byde alle taekwondovenner rigtigt hjertelig velkommen til Esbjerg i dagene 11. - 

17. juli, 2009. Man kan "checke-in" fra fredag d. 10. juli kl. 12. Vi vil bestræbe os på at lave en lige så god lejr som den i 1996 (og hvis 

muligt bedre) - og som vi høstede megen ros for. Lejren er nem at finde: Fra motorvejen afkørsel 76 (Esbjerg Ø) - til højre 500m og til 

venstre 200m. Den officielle åbning finder sted lørdag d. 11. juli kl 15.00 Inden den officielle åbning bliver der dangraduering - der 

bliver i år, for første gang på en sommerlejr i øvrigt, 3 dangradueringer: CV's, Sim Uu's og DTaF's graduering. Vi har bestræbt os på 

at finde de bedste instruktører til lejren - der er blandt andet 3 koreanske stormestre og en viceverdensmester i Teknik.. 

 
I år er holdene delt op i børne- & voksenhold. Som på den seneste lejr er der også hold for de helt små børn. 

 

Det danske kamplandshold deltager også på lejren, da man vil bruge lejren som træningslejr op til VM, der som bekendt finder sted til oktober i 

Danmark. 

 

Desuden kommer det danske demonstrationshold (Danish Taekwondo Demonstration Team), som har lovet at give prøver på deres kunnen til 

Fight Night onsdag aften. 

 

Udover de almindelige træninger vil der også være "emnetræninger" - Kyusho, Body Combat, Boksning og Nunchaku. 

 

Af aktiviteter kan nævnes: Svømmehal, Fair Play fodboldturnering på speciel bane, klatrevæg, aktivitetsrum for børn, keglebaner, trådløst 

Internet ved Sal 4, og Fight Club. 

 



Da vi ved, at bespisningen spiller en endda meget stor rolle - både med hensyn til kvantitet og ikke mindst kvalitet - har vi allieret os med Jens 

Olesen, der har været kok på restaurant "Den Røde Okse" i mere end 10 år og bl.a. har stået for bespisningen af Jujutsu landslejren flere gange. 

Jens Olesen og hans ansatte ved, hvad der kræves for at en Martial Art trænende person skal bespises ordentligt. 

 

Priserne er holdt på samme niveau som sidste år. 

 

Yderligere informationer kan ses på vores hjemmeside: esbjergtaekwondo.dk og/eller tilmelding via taekwondocamp.dk 

 

Her i Esbjerg glæder vi os i hvert fald til at se jer allesammen til en forhåbentlig rigtig god uge i taekwondoens, hyggens og fællesskabets tegn. 

 

Med venlig hilsen 

Esbjerg Taekwondo Klub 

PR/Claus Bjelke 

Taekwondo fik 100.000 af Tuborgfondet 
Tuborgfondet uddelte fredag middag i alt 1 million kroner til 11 specialforbund under Danmarks Idræts-forbund. Dansk Taekwondo 

Forbund modtog 100.000 kroner til klubetablering og markedsføring af VM i taekwondo, der finder sted i Ballerup Super Arena fra 

den 9.-19. oktober. Uddelingen af de 11 donationer fandt sted ved en uformel sammenkomst i strålende sol på Tuborgs tremastede 

skonnert, Madonna, i Tuborg Havn. Det var DTaF’s formand Søren Holmgård Knudsen, der modtog checken på de 100.000 kroner. 

 
”Vores VM er et af de største mesterskaber i Danmark i Sportsåret 2009, og det bliver et kæmpe arrangement med omkring 140 deltagerlande og 

op imod 1.000 kæmpere fra hele verden. Vi har ikke afholdt et VM i Danmark siden 1983, og VM 2009 bliver det største VM nogensinde, og vi 

glæder os meget til at vise verden et rigtig flot og gennemført verdensmesterskab på dansk grund,” sagde formand Søren Holmgård Knudsen. 

Pengene skal bruges på både markedsføring af mesterskabet samt etablering af nye taekwondoklubber. 

 

På billedet ses landsholdskæmper Anders Karlsen og Søren Holmgård Knudsen foran Madonna på Tuborg Havn. 

 

Baggrund: 

 

På trods af finanskrisen sprængte Tuborgfondet rammerne for tidligere års donationer til dansk idræt og delte fredag mellem 50.000 og 150.000 

kr. ud til 11 mindre idrætsgrene – 1 million kroner i alt. De mange penge falder på det helt rigtige tidspunkt, da dansk idræt er økonomisk trængt 

og derfor ikke har mulighed for at afholde internationale begivenheder uden støtte udefra. 

 

Tuborgfondet valgte at fokusere på de mindre danske idrætsgrene, da de har sværest ved at fange både mediernes og sponsorernes 

opmærksomhed og derfor også er mest klemt i denne tid. Der var derfor store smil på læben hos de 11 modtagere, som nu får nogle muligheder, 

de ikke ville have haft uden Tuborgfondets donation.  

--  

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

22 12 02 40 

Det danske hold til VM i taekwondo i Ballerup i oktober 

er udtaget 
Indtil videre er 12 kæmpere udtaget. Der mangler en enkelt udtagelse hos kvinderne. "Der er kommet nye vægtklasser her op mod VM 

i Ballerup, som giver lidt udfordringer i forhold til at placere samt udtage kæmperne i de rigtige vægtklasser. Derfor udtager vi den 

sidste kvinde så hurtigt som muligt," siger landstræner Jesper Roesen. Herrerne stiller med fuldt hold - dvs. kæmpere i alle otte 

vægtklasser: 



 
 

Minus 54 kg: 

Surachet Singsorn, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- EM-bronze og nordisk mester i 2008 

 

Minus 58 kg: 

Philip Reyes, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- Sølv Austrian Open 2009, VM-kvartfinale 2007, DM-vinder 2009 

 

Minus 63 kg: 

Redouane Chtatou, Nørrebro Taekwondo Klub 

- Danmarksmester 2009 

 

Minus 68 kg: 

Cüneyt Hamid, Gladsaxe Taekwondo Klub 

- Austrian Open guld 2009, EM-sølv 2006 

 

Minus 74 kg: 

Lennart Van Deurs Theilgaard, Solrød Taekwondo Klub 

- DM guld 2009, Austria Open bronze 2009, EM kvartfinale 2008 

 

Minus 80 kg: 

Anders Karlsen, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- Austrian Open guld 2009, Dutch Open bronze 2009, DM-vinder 2009 

 

Minus 87 kg: 

Mark Hansen, Esbjerg City Taekwondo Klub 

- Bronze Dutch Open 2009, DM-vinder 2009 

 

Plus 87 kg: 

Zakaria Asidah, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- VM-sølv 2003, OL-deltager Athen 2004, German Open sølv 2009 

 

Kvinderne: 

Minus 49 kg: 

Sandra B. Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub 

- DM-vinder 2009 

 

Minus 53 kg: 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub 

- DM-vinder 2009 

 

Minus 62 kg: 

Michelle Sole, Århus Vest 

- Junior EM-sølvvinder 2007, Austrian Open bronze 2009, Belgium Open bronze 2009, dansk mester 2009 

 

Minus 67 kg: 

Christina Børglum, Solrød Taekwondo Klub 

- Austrian Open bronze 2009, Belgium Open bronze 2009, Dutch Open bronze 2009, DM-vinder 2009 

 

Landstræner: 

Jesper Roesen, siden 2007 

Landsholdskæmper 1990-2005 

 



Bedste resultater (som aktiv): OL kvartfinaleplads, Athen 2004, VM-sølvvinder '99, '01, Europamester '96, '98, '05, Worldcupvinder '98, 

Europacupvinder '97 

 

Fødselsdato: 2. maj 1975 

 

Beskæftigelse: Kamplandsholdstræner for DTaF og studerer idræt på Københavns Universitet. 

 

 

Kontakt til Jesper Roesen: 28 77 85 70 

 

Vedhæftede foto kan frit benyttes. Fotokreditering: Dansk Taekwondo Forbund. 

Billedtekst: Fra venstre mod højre: Landstræner Jesper Roesen og VM-kæmperne Zakaria Asidah, Anders Karlsen, Christina Børglum, Cüneyt 

Hamid, Philip Reyes og Surachet Singsorn 

 

Fakta om VM i taekwondo 2009: 

 

Tid: 

Lørdag den 10. til søndag den 18. oktober 2009. Konkurrencedage fra den 14.-18. oktober 2009. 

 

Sted: 

København og Ballerup. Selve VM afholdes i Ballerup Super Arena. 

 

Deltagere: 

Forventninger er omkring 1.000 deltagere fra op mod 140 nationer. 

 

Protektor: 

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for VM i Taekwondo 2009. 

 

Disciplin: 

Der konkurreres i kampdisciplinen, som også er OL-disciplin 

 

Taekwondo: 

Taekwondo dyrkes af på mod 100 mio. på verdensplan. Udbredelsen dækker efterhånden 190 lande, så taekwondo er efterhånden at finde i hvert 

eneste land på kloden. I Danmark er der over 6.000 udøvere fordelt på små 100 klubber. 

 

Billetsalg: 

www.billetnet.dk 

 

Presse: 

Der forventes op mod 400 presse-/mediefolk. 

 

TV: 

Der er indgået produktionsaftale med Danmarks Radio, som vil fungere som host broadcaster for VM Taekwondo 2009. VM Taekwondo 2009 

forventes at blive set af op mod 400 mio. seere på verdensplan. 

 

Kontaktinfo: 

Torben Sachmann Hansen, Projektleder, +45 21730333, sachmann@cph2009.dk. 

Mette Seneca Jensen, Projektkoordinator, +45 42239993, seneca@cph2009.dk. 

Brian Martin Rasmussen, Presse- og Kommunikationsansvarlig, +45 22120240, bmr@cph2009.dk. 

 

Hjemmeside: 

www.cph2009.dk - www.taekwondo.dk 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 2009 

Ballerup Super Arena 9.-19. oktober 

Danish Open Poomsae - Lørdag i Kolding 
Det største Danish Open i flere år afvikles lørdag i Bramdrupdam Hallerne i Kolding. I alt godt 200 deltagere fra 8 nationer deltager i 

årets Danish Open. Danish Open danner grundlag for bl.a. udtagelserne til årets store mål for landsholdet hhv. Europamesterskaberne i 

Portugal og VM i enten Dubai eller Vietnam. Der er således meget på spil for de danske profiler ved lørdagens konkurrencer i Kolding. 



 
Her er de praktiske oplysninger: 

 

Promotor: 

DanishTaekwondo Federation 

 

Organizer: 

Kolding Taekwondo Klub Sil’la 

BrostrÅde 3-5, 1, DK-6000 Kolding 

www.silla.dk 

 

Sted: 

Bramdrupdam Hallerne 

Bramdrup Skovvej 110 

DK-6000 Kolding 

Tel. +45 –75 51 81 11 

 

Program - Lørdag, 23. maj: 

09.00-20.00 Konkurrencer kun afbrudt af frokost 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Dansk dominans i herre-klasserne ved Danish Open i 

Teknik 
Danish Open i Teknik, som er regnet for et af Europas stærkeste Teknikstævner, sluttede i denne weekend. I alt godt 200 deltagere fra 8 

nationer deltog. Danish Open er blandt udtagelsesstævnerne før udtagelserne til årets store mål for landsholdet hhv. 

Europamesterskaberne i Portugal og VM i enten Dubai eller Vietnam. Der var således meget på spil for de danske profiler ved 

lørdagens konkurrencer i Kolding. 

Især de danske herreudøvere tog godt for sig af retterne da det danske tekniklandshold deltog ved Danish Open 2009 som blev afholdt i Kolding, 

så det tegner godt for fremtiden. 

 

Den danske europa- og viceverdensmester Ky Tu Dang deltog desværre ikke. Han havde været nødsaget til at melde afbud til stævnet p.g.a. 

arbejdsmæssige forhold. 

 

Nedenfor følger en resultatliste med udvalgte resultater fra danskernes grupper. Fuldstændig resultatliste kan hentes HER 

 

Ønskes yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse bedes henvendelse rettet til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Gregersen - mobil 29 16 53 85 - E-mail: gegregersen@mail.dk 

Resultatliste – Danish Open 

 

Senior herrer 1 (19-30 år) 

1. Bjarke Folin Larsen, Danmark (Aalborg) 

2. Tobias Jessen, Danmark (Viby) 

3. Matthias Finne, Danmark (Rødovre) 

4. Emil Knudsen, Danmark (Viby) 

5. Jonas Bryde, Danmark (Rødovre) 

 

http://taekwondo.dk/presse_resultater.asp


 

Senior Damer 1 (19-30 år) 

1. Louise Van Der Vhee, Holland  

2. Svea Meyn, Tyskland 

3. Nicole Ketteniss, Tyskland 

4. Mia Christensen, Danmark (Risskov) 

5. Lisa Lents, Danmark (Gladsaxe) 

6. Sanne Jensen, Danmark (Skanderborg) 

7. Henriette Dalsten, Danmark (Rødovre) 

8. Edina Lents, Danmark (Gladsaxe)  

 

Senior Herrer 2 (31-40 år) 

1. Marcus Ketteniss, Tyskland 

2. Se Boun Tran, Norge  

3. Kim Nedergaard, Danmark (Skive) 

 

Dame Senior 2 (31-40 år) 

1. Kirsten Teren, Tyskland 

2. Annika Mortensen, Gladsaxe 

3. Riitta Hurmerinta, Finland  

 

Master Herrer 1 

1. David Turgeon, USA 

2. Dannie Frederiksen, Vejle 

3. Kai Thomasschewski, Tyskland 

 

Master Damer 1 

1. Vera Moens, Belgien 

2. Karin Schwartz, Esbjerg City 

3. Tone Hansen, Norge 

 

Master Damer 2 

1. Lis Borring, Danmark (Rønne) 

2. Varpu Jarvinen, Finland 

3. Wenche Foss, Norge 

 

Par 

1. Tyskland  

2. Danmark 

3. Danmark 

 

Synkron – Damer 

1. Gladsaxe 

2. Danmark 

3. Holland 

 

Synkron – Herrer 

1. Danmark 

2. Finland 

3. Tyskland 

Junior EM i Sverige nærmer sig 
Danmark stiller med et stort hold på 9 kæmpere til næste uges Junior EM i kamp, som afholdes i Trelleborg i Sverige. Junior EM i 

Treleborg ligger kun 1/2 times kørsel fra København, så vi håber at mange vil benytte muligheden til at komme til Trelleborg og støtte 

de danske kæmpere. Holdet rejser fra Danmark på onsdag og de første er i kamp torsdag. Nedenfor kan de danske kæmpere og deres 

kampdage ses: 



 
 

Junior Damer:  

- 49 kg Armina Sanjari, Århus Vest - torsdag 28/5 

- 52 kg Stephanie Pedersen, Århus Vest - lørdag 30/5 

- 55 kg Nikoline Werdelin, Solrød - torsdag 28/5 

 

Junior Herrer:  

- 51 kg Aryan Sanjari, Århus Vest - fredag 29/5 

- 55 kg Vipesan Paramanathan, Brande - lørdag 30/5 

- 59 kg Mahmoud Mawaad, Nørrebro - torsdag 28/5 

- 63 kg Shervin Mazaheri, Odense City - lørdag 30/5 

- 68 kg Omar Salame, Nørrebro - torsdag 28/5 

- 73 kg Osama Salame, Nørrebro - søndag 31/5 

 

Held og lykke til alle 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Junior EM: Omar Saleme 3 kampe og god indsats 
Danmark havde 4 kæmpere i aktion ved Junior EM i Trelleborg i dag. Det blev lidt en blandet dansk dag og dermed start på EM, men 

med et lyspunkt i skikkelse af Omar Saleme (-68 kg). Omar vandt indledende kamp overbevisende 4-1 over Spanien. Endnu mere 

overbevisende i ottendedelsfinalen over Jakob Husek fra Tjekkiet med 7-0. Kvartfinalen blev desværre endestationen mod svenskeren 

Lukas Lundgren, som i en tæt kamp vandt 2-0 over Omar. Men absolut godkendt indsats af Omar ved hans første EM. 

De øvrige kæmpere på første dagen måtte desværre se sig besejret i første kamp: 

 

Mahmoud Mawaad - 59 kg: 0-7 mod Haykaz Samvelyan, Armenien 

 

Armina Sanjari - 49 kg: 2-3 mod Nejla Kaljanac, Bosnien 

 

Nikoline Werdelin - 55 kg: -2-4 mod Dragana Gladovic, Serbien 

 

Fredag har Danmark kun een kæmper: 

 

-51 kg Aryan Sanjari 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Junior EM: Bronze til Vipesan Param - eneste medalje 

ved EM 
Vipesan Param -55 kg vandt bronze ved Junior EM's 3.dag. Vipesan leverede en fin indsats hele dagen og kunne fortjent modtage den 

første medalje til Danmark ved årets EM. Vipesans vej til medaljen gik over Dominic Praxmarer, Østrig med 3-0, kamp 2 over Nejc 

Hladnik, Slovenien med 3-1, kvartfinalen over Vladislav Arventil, Moldova 2-1. Semifinalen blev desværre endestationen for den danske 

kæmper, da han tabte klart mod den stærke russer Renat Tukhvatullin. Men flot og godkendt indsats af af Vipesan Param fra Brande. 

Tillykke med EM medaljen ! De øvrige danske kæmpere lørdag tabte desværre alle i første runde: 



 
Shervin Mazaheri -63 kg tabte 2-4 til Marcin Anikiej, Polen 

 

Stefanie Pedersen -52 kg tabte 3-4 til Lara Amrsek, Slovenien 

 

Fredag havde Danmark kun een kæmper i aktion: 

 

Aryan Sanjari -51 kg tabte første kamp til Ünlü Mazlum, Sverige 

 

Søndag havde Danmark sidste kæmper i ilden: 

 

Osama Saleme tabte 0-7 til Niklas Kovacevic, Sverige 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Michelle Sole modtog legat af kronprinsen 
Den danske VM-kæmper Michelle Sole, modtog i tirsdags et legat på 10.000 kroner fra HKH Kronprins Frederiks Fond ved en 

reception på Amalienborg. "Jeg var nervøs for at møde kronprinsen, men han var meget afslappet, så det gik rigtig fint. Vi snakkede 

om mine resultater, hvornår jeg begyndte til taekwondo, lidt om reglerne og så om OL i år 2000 i Sidney, hvor han var til stede da 

Hanne Poulsen uretfærdigt tabte kvartfinalen til en hjemmebanekæmper," siger Michelle Sole. De 10.000 kroner som legatet er på, skal 

bruges til træning, og Michelle Sole regner med, at de skal bruges på en træningslejr til udlandet. 

 
 

Seks andre unge idrætstalenter modtog også legater fra HKH Kronprins Frederiks Fond. 

 

Brian Martin Rasmussen 

VM 2009: Det danske VM hold komplet 
Landsholdstræner Jesper Roesen har udtaget den sidste kæmper til årets helt store begivenhed - VM i Ballerup Super Arena i oktober 

2009. Line M. Hansen fra Favrskov blev udtaget i 57 kg klassen og dermed er hele det danke VM hold på plads: 

 
Minus 54 kg: 

Surachet Singsorn, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 



 

- EM-bronze og nordisk mester i 2008 

 

Minus 58 kg: 

Philip Reyes, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- Sølv Austrian Open 2009, VM-kvartfinale 2007, DM-vinder 2009 

 

Minus 63 kg: 

Redouane Chtatou, Nørrebro Taekwondo Klub 

- Danmarksmester 2009 

 

Minus 68 kg: 

Cüneyt Hamid, Gladsaxe Taekwondo Klub 

- Austrian Open guld 2009, EM-sølv 2006 

 

Minus 74 kg: 

Lennart Van Deurs Theilgaard, Solrød Taekwondo Klub 

- DM guld 2009, Austria Open bronze 2009, EM kvartfinale 2008 

 

Minus 80 kg: 

Anders Karlsen, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- Austrian Open guld 2009, Dutch Open bronze 2009, DM-vinder 2009 

 

Minus 87 kg: 

Mark Hansen, Esbjerg City Taekwondo Klub 

- Bronze Dutch Open 2009, DM-vinder 2009 

 

Plus 87 kg: 

Zakaria Asidah, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre 

- VM-sølv 2003, OL-deltager Athen 2004, German Open sølv 2009 

 

Kvinderne: 

Minus 49 kg: 

Sandra B. Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub 

- DM-vinder 2009 

 

Minus 53 kg: 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub 

- DM-vinder 2009 

 

Minus 57 kg: 

Line Møller Hansen, Favrskov Taekwondo Klub 

- DM-vinder 2009 

 

Minus 62 kg: 

Michelle Sole, Århus Vest 

- Junior EM-sølvvinder 2007, Austrian Open bronze 2009, Belgium Open bronze 2009, dansk mester 2009 

 

Minus 67 kg: 

Christina Børglum, Solrød Taekwondo Klub 

- Austrian Open bronze 2009, Belgium Open bronze 2009, Dutch Open bronze 2009, DM-vinder 2009 

 

Landstræner: 

Jesper Roesen, siden 2007 

Landsholdskæmper 1990-2005 

 

Bedste resultater (som aktiv): OL kvartfinaleplads, Athen 2004, VM-sølvvinder '99, '01, Europamester '96, '98, '05, Worldcupvinder '98, 

Europacupvinder '97 

 

Fødselsdato: 2. maj 1975 

 

Beskæftigelse: Kamplandsholdstræner for DTaF og studerer idræt på Københavns Universitet. 

 



 

Kontakt til Jesper Roesen: 28 77 85 70 

 

Vedhæftede foto kan frit benyttes. Fotokreditering: Dansk Taekwondo Forbund. 

Billedtekst: Fra venstre mod højre: Landstræner Jesper Roesen og VM-kæmperne Zakaria Asidah, Anders Karlsen, Christina Børglum, Cüneyt 

Hamid, Philip Reyes og Surachet Singsorn 

 

Fakta om VM i taekwondo 2009: 

 

Tid: 

Lørdag den 10. til søndag den 18. oktober 2009. Konkurrencedage fra den 14.-18. oktober 2009. 

 

Sted: 

København og Ballerup. Selve VM afholdes i Ballerup Super Arena. 

 

Deltagere: 

Forventninger er omkring 1.000 deltagere fra op mod 140 nationer. 

 

Protektor: 

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for VM i Taekwondo 2009. 

 

Disciplin: 

Der konkurreres i kampdisciplinen, som også er OL-disciplin 

 

Taekwondo: 

Taekwondo dyrkes af på mod 100 mio. på verdensplan. Udbredelsen dækker efterhånden 190 lande, så taekwondo er efterhånden at finde i hvert 

eneste land på kloden. I Danmark er der over 6.000 udøvere fordelt på små 100 klubber. 

 

Billetsalg: 

www.billetnet.dk 

 

Presse: 

Der forventes op mod 400 presse-/mediefolk. 

 

TV: 

Der er indgået produktionsaftale med Danmarks Radio, som vil fungere som host broadcaster for VM Taekwondo 2009. VM Taekwondo 2009 

forventes at blive set af op mod 400 mio. seere på verdensplan. 

 

Kontaktinfo: 

Torben Sachmann Hansen, Projektleder, +45 21730333, sachmann@cph2009.dk. 

 

Mette Seneca Jensen, Projektkoordinator, +45 42239993, seneca@cph2009.dk. 

Brian Martin Rasmussen, Presse- og Kommunikationsansvarlig, +45 22120240, bmr@cph2009.dk. 

 

Hjemmeside: 

www.cph2009.dk - www.taekwondo.dk 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 2009 

Ballerup Super Arena 9.-19. oktober 

DTaF struktur- & strategiarbejde blev skudt i gang lørdag 

den 6. juni 2009 
DTaFs struktur nuværende struktur har været den samme nu i 12-13 år. Mange ting er sket, både i DTaF, i den danske idrætsverden, i 

den internationale Taekwondo verden samt i samfundet i al almindelighed. DTaF har tilpasset sig hen af vejen, men tiden er nu til at 

arbejde med selve strukturen og strategien. Dette arbejde blev startet af Hovedbestyrelsen i Odense sidste lørdag. Som fremlagt på 

repræsentantskabsmødet i april ville hovedbestyrelsen gå i gang med struktur og strategi arbejdet i juni 2009. 



 
 

Annika Mortensen havde sammen med DIF chefkonsulent, Torben Bundgaard udarbejdet et program. Dagens resultat blev konkretiseret i 6 

projekter, som der skal arbejdes videre med til næste strategi- & strukturmøde. Der blev ydet en kanon arbejdsindsats fra alle, og motivationen er 

høj. Vi ser alle frem til næste møde som er planlagt til afholdelse i november 2009.  

 

Midt i dette projekt skal vi også huske at holde ressourcer fri til det forestående VM, hvilket også blev nævnt på Repræsentantskabsmødet.  

 

Projektleder på Struktur- og Strategiarbejdet er Annika Mortensen i tæt samarbejde med chefkonsulent Torben Bundgaard fra DIF. 

 

Med sportslig hilsen 

Annika Mortensen og Søren Holmgård Knudsen 

350 deltager til WCTT 
Københavns Taekwondo Klub afholder lørdag den 15. august 2009 Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament i Valby-Hallen 

med deltagelse af de danske VM-kæmpere, der skal i aktion til VM i taekwondo i Ballerup til oktober. Det er det største 

taekwondostævne i Danmark og stævnet afholdes for 16. gang. Samtidig er det sidste chance for at se de danske kæmpere på dansk 

grund, inden VM i Ballerup Super Arena den 14.-18. oktober i år. Stævnet har opnået et flot ry i udlandet og er i dag et internationalt 

tilløbsstykke med deltagelse af mange af verdens bedste taekwondokæmpere, hvor flere landshold stiller op med deres VM-kæmpere. 

Danmarks stiller med 9 af de 13 VM-kæmpere, og vi regner med ca. 350 deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Polen, Finland, Irland, 

USA, Island samt Tyskland og der kæmpes på 5 baner fra klokken 9 til ca. 19. 

 
 

Danskerne har før vundet mange medaljer ved dette stævne, og landstræner Jesper Roesen tror på de danske vinderchancer: 

 

"Alle danskere har en chance for at vinde, men stævnet skal først og fremmest bruges som træning frem mod VM på hjemmebane til oktober. Vi 

har lagt individuelle træningsprogrammer og jeg har haft samtaler og coaching med den enkelte, så kæmperne skal afprøve de ting, de har haft 

fokus på i træningen. Det er positivt, at der kommer kæmpere fra mange lande her kort før VM," siger landstræneren. 

 

De VM-udtagne danske kæmpere Michelle Sole, Philip Reyes, Lennart Theilgaard og Anders Karlsen døjer alle med skader og stiller ikke op i 

København, og de prøver i stedet at blive klar til British Open sidst i august. 

 

Stævnestart: 

Lørdag den 15. august klokken 9-19 (ca.). 

 

Kampstil: 

Der bliver kæmpet med fuld kontakt (spark i ansigtet for seniorer). 

 

Sted: 

Valby-Hallen 

Julius Andersens Vej 3 

2450 København SV 

Tlf. 3617 4400 

 

Journalister kommer gratis ind ved at fremvise pressekort ved indgangen. 

 



 

Ønskes der yderligere oplysninger eller billedmateriale er man velkommen til at kontakte undertegnede  

Med venlig hilsen  

Arne Hellum 

WCTT - bestyrelsen 

Telefon 40 55 81 30 

Mail: arhe@ilva.dk 

 

--  

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

22 12 02 40 

Danske VM-kæmpere dominerede internationalt 

taekwondostævne i København 
8 ud af 13 danske taekwondokæmpere, der er udtaget til VM i København til oktober, kæmpede ved weekendens Wonderful 

Copenhagen Taekwondo Tournament i Valby-Hallen. De resterende døjede med diverse skader, og forsøger at blive klar til British 

Open i slutningen af august. Det blev til fire guldmedaljer, to sølvmedaljer og en bronzemedalje for de otte kæmpere, der fik vist 

hjemmepublikummet, at der er masser af potentiale i dansk taekwondo. Stævnet skulle ses som en test frem mod VM, og især Norge, 

der endnu ikke har udtaget deres VM-hold, stillede med en række stærke kæmpere, der kæmpede for at overbevise den norske 

landstræner om deres værd. Næste stævne for de danske VM-kæmpere er British Open, der kæmpes den 29.-30. august i England. 

 
 

Guldmedaljer: 

 

Line Møller Hansen, Favrskov Taekwondo Klub, vinder 3-2 i finalen i minus 57 kilo klassen 

 

Christina Børglum, Solrød Taekwondo Klub, vinder 5-4 i finalen i minus 67 kilo klassen 

 

Mark Hansen, Esbjerg City Taekwondo Club, vinder 5-2 i finalen i minus 87 kg klassen 

 

Zakaria Asidah, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, vinder 14-3 i finalen i plus 87 kilo klassen 

 

 

Sølv: 

 

Sandra Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub, får sølv i minus 49 kilo klassen 

 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub, får sølv i minus 53 kilo klassen 

 

Bronze: 

 

Cüneyt Hamid, Gladsaxe Taekwondo Klub, vinder bronze i minus 68 kilo klassen 

 

Lennart Theilgaard, Solrød Taekwondo Klub, stillede op med en skade i minus 74 kilo klassen og tabte i anden runde 

 

http://www.cph2009.dk/danish_profiles.asp 

 

Se hjemmesiden for VM i taekwondo i Ballerup Super Arena den 14.-18. oktober her: 

 

http://www.cph2009.dk/welcome.asp 

 



--  

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

Ballerup Super Arena 14.-18. oktober 2009 

22 12 02 40 

Lisa Lents med i Vild med Dans på TV2 
Lisa Lents skal deltage i årets Vild med Dans sæson, som starter på TV2 den 18/9. Lisa er blandt de først bekræftede deltagere. Læs 

mere om deltagerne her: "Foreløbig er syv af de 10 deltagere blevet offentliggjort, men efter alt at dømme vil de sidste tre navne blive 

røbet i pressen i de kommende dage. De seks deltagere er racerkører Casper Elgaard, VM-guldvinder i svømning Lotte Friis, 

skuespiller Sven Ole Thorsen, Basim fra X Factor, sanger Noam Halby og Miss Danmark 2009, Lisa Lents. Også en række af de 

professionelle dansere, der skal undervise kendisserne udi dansens mange facetter er på plads. Casper Elgaard får fornøjelsen af den 

blonde skønhed Vickie Jo Ringgard, mens Basim får den i Vild med dans-sammenhæng nye danselærerinde Claudia Rex. Noam Halby 

får fornøjelsen af Katrine Bonde, Lisa Lents skal danse med Michael Olesen og endelig skal Malene Belafonte svinge omkring med Silas 

Holst. " Lisa's profil kan ses her: 

 
Lisa Lents - Landsholdsudøver 

 

Senior 1 Dame (19-30 år) 

 

Klub: Gladsaxe Taekwondo Klub 

 

Profil: Aktiv på landsholdet siden maj 2003, hvor hun samtidig blev udtaget til EM 2003 i Frankrig som junior og opnåede en flot 6.plads. 

 

Har været træner i Rønne Taekwondo Klub fra 2001-2004. 

 

Har været på Talentudviklingsholdet fra 2001-2003. 

 

Har været elitetræner for teknikholdet i Gladsaxe Taekwondo Klub fra 2007-2009 

 

Fungerer som Talenttræner for Danmarks Talenthold i Teknik siden 2008 

 

Fungerer som Poomse-dommer siden 2003. 

 

Uddannet som Idrætsleder ved Idrætslederakademiet i 2009. 

 

Er meget aktiv både som individuel, team og pair udøver. 

 

Force: Hendes vinder instinkt 

 

 

Bedste resultat: 

 

Senior VM 2006, Korea: 4. plads  

 

Junior Verdensmester, Korea: 2004 

 

Senior Europamester, Finland: 2005 

 



8x Nordisk Mester 

 

6x Scandinavien Open vinder 

 

9x Danmarksmester 

 

4x Danish Open vinder 

 

Vinder af Paris Open, British Open, Portugal Open, Belgien Open, Master’s Cup Holland, mfl.  

 

Har vundet 157 nationale og internationale titler, deriblandt 90 Guldmedaljer, 53 sølvmedaljer og 14 bronzemedaljer. 

 

Fødselsdato: 15.12.86 

 

Grad: 3.Dan 

 

Startet til Taekwondo: oktober 1997 

 

Beskæftigelse: TV-vært på DK4 

VM Pressemøde på Københavns Rådhus 
Dansk Taekwondo Forbund holdt i dag fælles pressemøde med Danmarks Brydeforbund for at informere om de to største mesterskaber 

i Sportsåret 2009 - VM i brydning i Herning i september og VM i taekwondo i Ballerup Super Arena fra den 14.-18. oktober. Der 

kommer et taekwondoindslag i TV2 Sporten i forbindelse med Nyhederne klokken 18, og DR var også tilstede og må forventes at sende 

et indslag enten omkring 18.50 eller i de sene sportsnyheder klokken 21.25. Måske er der mere fra pressemødet i TV2's sene 

sportsnyheder fra 22.40. 

 
 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 2009 

Kampdage vægtklasser ved VM 2009 
Offentliggørelse af hvilke vægtklasser, der kæmpes de enkelte dage ved VM. Onsdag den 14. oktober: • Herre under 80 kg • Herre over 

87 kg • Kvinder under 67 kg Torsdag den 15. oktober: • Herre under 58 kg • Kvinder under 49 kg • Kvinder under 57 kg Læs mere ...  

 
 

Fredag den 16. oktober: 

• Herre under 63 kg 

• Herre under 68 kg 

• Kvinder under 53 kg  

Lørdag den 17. oktober: 

• Herre under 54 kg 

• Herre under 87 kg 

• Kvinder under 46 kg 

• Kvinder under 73 kg 

Søndag den 18. oktober: 

• Herre under 74 kg 



• Kvinder under 62 kg 

• Kvinder over 73 kg 

Lisa i Fangerne på fortet 
Lisa Lents deltager i endnu et TV-program lørdag aften kl. 20.00 på TV3, hvor hun deltager på sportsholdet sammen med bl.a. rytteren 

Tina Lund og roeren Eskild Ebbesen. Læs mere her ... 

 
Taekwondo-kæmperen Lisa Lents, som er blevet kåret til Årets Sportsbabe af sporten.dk, skal sammen med flere danske kendisser deltage i 

”Fangerne på Fortet”. 

 

I lørdags vendte 90'ernes mest populære program tilbage, nemlig det længe ventede "Fangerne på Fortet". TV3 formåede at slå alle rekorder og 

var oppe på 600.000 på præmieren af Fangerne på Fortet.  

Lisa Lents skal sammen med blandt andre Peter Schmeichel, Camilla Ottesen, Oliver Bjerrehus, Stig Tøfting og Anne-Mette Rasmussen deltage 

i den nye udgave af ”Fangerne på Fortet”, som bliver sendt på TV3 i løbet af efteråret. 

 

”Det var et af de mest populære programmer i 90’erne, og jeg fulgte selv med i det, da jeg var mindre. Det er et fantastisk koncept, og da jeg 

samtidig hørte, hvem jeg skulle være på hold sammen med, så kunne jeg ikke sige nej,” udtaler i Lents. 

 

Et sportshold 

Lisa er Junior Verdensmester, Senior Europamester og med på det danske landshold i Taekwondo. Når ”Fangerne på Fortet” løber over skærmen 

på lørdag den 29.sept. kl.20.00 på TV er hun på sportsholdet sammen med tre andre idrætsfolk, nemlig OL-guldvinderen i roning Eskild 

Ebbesen, Europamester i ridning Tina Lund og en af verdens bedste latindansere Tobias Karlsson. 

 

Se klippet fra Fangerne på Fortet her: http://www.bt.dk/bttv/clip/1/4448 

 

I øjeblikket træner Lisa Lents sammen med sin partner Michael Olesen til den nye omgang af Danmarks største underholdsningsprogram "Vild 

med dans". 

De danske kampdage til VM i taekwondo er offentliggjort 
De 13 danske taekwondokæmpere, der skal i aktion ved VM i taekwondo på hjemmebane i Ballerup Super Arena fra den 14.-18. 

oktober, har nu fået deres kampdage. Det endelige program kan først offentliggøres, når lodtrækningen har fundet sted den 13. oktober 

om formiddagen. Dette vil selvfølgelig komme på den officielle VM-hjemmeside efterfølgende: http://www.cph2009.dk/ 

 

Onsdag den 14. oktober: 

Husk: Åbningsceremoni klokken 16 i Ballerup Super Arena. 

• Herrer under 80 kg (Anders Karlsen, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre) 

• Herrer over 87 kg (Zakaria Asidah, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre) 

• Kvinder under 67 kg (Christina Børglum, Solrød Taekwondo Klub) 

 

Torsdag den 15. oktober: 

http://www.bt.dk/bttv/clip/1/4448


• Herrer under 58 kg (Philip Reyes, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre) 

• Kvinder under 49 kg (Sandra Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub) 

• Kvinder under 57 kg (Line Møller Hansen, Favrskov Taekwondo Klub) 

 

Fredag den 16. oktober: 

• Herrer under 63 kg (Redouane Chtatou, Nørrebro Taekwondo Klub) 

• Herrer under 68 kg (Cüneyt Hamid, Gladsaxe Taekwondo Klub) 

• Kvinder under 53 kg (Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub) 

 

Lørdag den 17. oktober: 

• Herrer under 54 kg (Surachet Singsorn, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre) 

• Herrer under 87 kg (Mark Hansen, Esbjerg City Taekwondo Club) 

• Kvinder under 46 kg (ingen dansker) 

• Kvinder under 73 kg (ingen dansker) 

 

Søndag den 18. oktober: 

• Herrer under 74 kg (Lennart Theilgaard, Solrød Taekwondo Klub) 

• Kvinder under 62 kg (Michelle Sole, Århus Vest) 

• Kvinder over 73 kg (ingen dansker) 

 

Se alle de danske kæmpere og download gratis billedmateriale her: 

http://www.cph2009.dk/danish_profiles.asp 

 

Husk i øvrigt medieakkreditering til VM, hvor deadline er den 10. september. Man akkrediterer sig ved at udfylde formularen på denne side: 

http://www.cph2009.dk/media_accreditation.asp 

 

British Open i weekenden gav en bronzemedalje til Michelle Sole 

Den VM-udtagede Michelle Sole vandt i weekenden bronze ved British Open i Manchester. Otte danske VM-kæmpere var i aktion, mens de 

resterende fem var fraværende med skader. 

 

"Michelle gjorde det godt og kæmpede op til sit bedste og fulgte de ting, vi havde trænet. Hun mødte i semifinalen den forsvarende 

verdensmester fra Korea og leverede ikke det optimale mod koreaneren, fordi hun måske havde for meget respekt for modstanderen. Det er 

noget vi er opmærksomme på og arbejder med," siger landstræner Jesper Roesen om den danske bronzemedalje. 

 

De øvrige danske kæmpere i aktion i Manchester var Sandra Christensen, Christina Børglum, Line Møller Hansen, Surachet Singsorn, Philip 

Reyes, Cüneyt Hamid og Mark Hansen. 

 

"Nogle viste noget i den rigtige retning og fulgte taktikken og det de har trænet på den seneste tid, mens andre var lidt ved siden af sig selv, og 

var for langt fra deres niveau, så det er vigtigt at holde fokus på alle aspekter i den sidste tid frem mod VM," fortæller Jesper Roesen. 

 

Kontakt til det danske landshold via enten undertegnede eller landstræner Jesper Roesen  

på 28 77 85 70. 

 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

22 12 02 40 

Store taekwondoøjeblikke med i Team Danmarks 

jubilæumsmagasin 
Lørdag den 5. september går Team Danmark i luften med sit digitale jubilæumsmagasin 'Guld til Danmark', hvor alle kan genopleve de 

største danske sportsøjeblikke og læse om elitesportens udvikling de sidste 25 år. 

http://www.cph2009.dk/danish_profiles.asp
http://www.cph2009.dk/media_accreditation.asp


 

For taekwondointeresserede vil især tre historier have ekstra stor fokus: 

 

 Side 72-73: et kort video glimt af Gergely Salim til VM i 1991 

 

 Side 86-87: Taekwondo er demonstrationssport ved OL i 1992, og Gergely Salim vinder guld! 

 

 Side 138-139: En historie om den nuværende landstræner Jesper Roesens aktive karriere med fokus på hans EM-guld og VM-sølv i 1998. 

 

VM i taekwondo bliver det største mesterskab i Sportsåret 

2009 - under en måned til VM går i gang! 
VM i taekwondo bliver det største mesterskab afholdt i Danmark i Sportsåret 2009 målt på både deltagerlande og deltagerantal. Der 

kommer omkring 950 taekwondokæmpere fra 135 lande til VM i taekwondo i Ballerup Super Arena den 14.-18. oktober 2009. 

 

Pressemeddelelse fra Dansk Taekwondo Forbund - onsdag den 16. september 2009. 

Deltagertilmeldingen til VM i taekwondo er afsluttet, og det officielle deltagerantal er på 950 kæmpere fordelt på 135 lande. Der kan stadig 

foretages mindre ændringer frem til 30. september. 

 

Det er både de store, traditionelle taekwondolande som Korea, Iran, Spanien og Mexico, mens også lande som Lesotho, Madagascar, Samoa og 

Cap Verde er tilmeldt, hvilket betyder, at stort set hele verden er repræsenteret ved VM i taekwondo i København i Ballerup Super Arena i uge 

42. 

 

Positivt for dansk taekwondo 

 

Den 14. oktober kæmpes den første kamp ved VM i taekwondo, hvor der skal findes verdensmestre i tre forskellige vægtklasser. Derefter følger 

fire kampdage mere med søndag den 18. oktober som sidste kampdag. I alt skal der findes 16 verdensmestre i otte vægtklasser hos kvinderne og 

otte hos herrerne. 

 

”Det betyder rigtig meget for taekwondosporten i Danmark og for os som arrangør, at et VM i taekwondo på dansk grund bliver så stor en 

sportsbegivenhed. Det er rigtig godt, at taekwondosporten kan levere så mange deltagere fra så mange forskellige lande, og det viser, at 

taekwondo er rigtig stort på verdensplan,” siger formand for Dansk Taekwondo Forbund, Søren Holmgård Knudsen. 

 

Danmark stiller med 13 kæmpere, fem kvinder og otte herrer.  



 

 

Gør et kup 
Gør et kup og kom til VM i taekwondo i Ballerup Super Arena til yderst fordelagtige priser! 

 

VM i taekwondo i Ballerup Super Arena - det største mesterskab afholdt på dansk jord i 2009 - kører de næste 14 dage priskampagne på 

billetpriserne. Spar mere end 25 % på billetterne – og husk at tage ungerne med. 

 

Dagsbillet med åbningsceremoni den 14. oktober: 175,- 

 

Dagsbilletter: 15.-18. oktober: 150,- 

 

Weekendbilletter: 16.-18. oktober: 350,- 

 

Partoutbilletter: 14.-18. oktober: 600,- 

 

Specielle børnebilletter! Børn under 13 år betaler kun 30 kroner for en dagsbillet. 

 

VM i taekwondo foregår over fem kampdage den 14.-18. oktober i Ballerup Super Arena – midt i børnenes efterårsferie i uge 42. 

 

Knap 1.000 atleter fra 135 lande kommer til Danmark for at kæmpe om guld i 16 forskellige vægtklasser: Otte hos kvinder og otte hos herrerne. 

Der er finaler alle dage.  

 

Taekwondo med ved OL på Rådhuspladsen 
Ved en stor OL-fest på Rådhuspladsen 1. og 2. oktober kan børn og unge prøve kræfter med et væld af sportsgrene, hvor der også er 

taekwondoopvisning med WTF’s verdenshold torsdag den 1. oktober. 



 

Fra den 1.-9. oktober afholder Den Internationale Olympiske Komite (IOC) session og olympisk kongres i Bella Center i København.  

 

Sportslige aktiviteter og musik for alle 

Chancen for, at de olympiske lege rent faktisk kommer til Danmark, er svær at få øje på. Men IOC-kongressen er også en meget stor olympisk 

begivenhed, og der er dømt olympisk folkefest i hovedstaden til oktober. 

 

Under titlen Copenhagen Olympic Festival bliver der et væld af aktiviteter før og under IOC-kongressen. På Rådhuspladsen den 1. og 2. oktober 

bliver der et hav af sportsaktiviteter for børn og unge. Der er torsdag den 1. oktober fra 16 til 17 taekwondoopvisning med WTF’s 

verdenshold. Det er opvisning i taekwondo i absolut verdensklasse! 

 

To af Danmarks største musiknavne AQUA og D-A-D sørger for den musikalske underholdning 

 

Danmark i verdens søgelys 

Den største mediebegivenhed er i sessionens første del, når IOC 2. oktober vælger værtsbyen for OL 2016. Kandidaterne er Chicago, Tokyo, Rio 

de Janeiro og Madrid. Og mere end 1100 internationale mediefolk dækker begivenhederne i København.  

 

Under IOC-sessionens anden del 7.-9. oktober stemmer IOC om golf og rugby skal være på OL-programmet i 2016. Der er desuden valg af nye 

medlemmer til IOC, hvor HKH Kronprins Frederik er kandidat.  

 

Copenhagen Olympic Festival før og under IOC-kongressen: 

  Skole-OL med 12.000 deltagere. 28. – 30. september. 

  Copenhagen Countdown på Rådhuspladsen med show, koncerter, og aktiviteter for hele familien: Fodbold, bmx, volley, roning, trampolin, 

gymnastik, streetbasket, vægtløftning, taekwondo, judo, kørestolsrugby, hockey, quianball, kajak, sæbekasseløb, dans, fægtning osv. 1.-2. 

oktober. 

  Olympic Congress Run – motionsløb gennem København. 2. oktober.  

  Ungdoms-OL mellem seks danske byer. 3. oktober. 

  Og meget andet.  

Største VM nogensinde 



VM i taekwondo i København er det største i sporten nogensinde - 14 dage til start. 

 

Pressemeddelelse fra Dansk Taekwondo Forbund - 29. september 2009. 

 

De forestående verdensmesterskaber i taekwondo, der afholdes i Ballerup Super Arena fra den 14.-18. oktober, er ikke alene det største VM på 

dansk grund i 2009 - det er også det største VM i taekwondo nogensinde. Over 1.000 taekwondokæmpere fra 143 lande har registreret sig, og 

VM vil dermed være det største VM i taekwondo nogensinde målt på både deltagende kæmpere og deltagende nationer. 

 

”Det betyder rigtig meget for taekwondosporten i Danmark og for os som arrangør, at et VM i taekwondo på dansk grund bliver så stor en 

sportsbegivenhed. Det er rigtig godt, at taekwondosporten kan levere så mange deltagere fra så mange forskellige lande, og det viser, at 

taekwondo er rigtig stort på verdensplan,” siger formand for Dansk Taekwondo Forbund, Søren Holmgård Knudsen. 

 

Viser vejen for andre små forbund 

"Der er mange gode ting ved, at vi som lille forbund kan afholde et så stort, internationalt mesterskab. Dette VM udvikler vores forbunds ledelse, 

så vi en anden gang kan afholde store stævner og mesterskaber i Danmark. For klubberne giver det en helt ekstraordinær mulighed for at gøre 

reklame for taekwondosporten lokalt i Danmark, og vi kan over for andre specialforbund vise vejen; at det godt kan lade gøre at afholde store 

mesterskaber på dansk jord, og at man ikke skal være bange for at kaste sig ud i det. Det betyder også meget for vores landshold, at de får lov til 

at kæmpe på hjemmebane, og for de fleste eliteudøvere er det en chance man kun får én gang i livet," siger formand i Dansk Taekwondo 

Forbund Søren Holmgård Knudsen. 

 

I Sport Event Denmark, der er med til at trække store sportsevents til Danmark, bakker direktør Lars Lundov op om de små forbund som værter 

for store, internationale mesterskaber på dansk jord. 

 

"Der er masser af fordele og gode erfaringer at hente for danske idrætsforbund, når det kommer til internationale mesterskaber på dansk jord. 

Den pågældende sport kommer på dagsordenen og bliver profileret både nationalt og internationalt, og det kan være med til at tiltrække flere 

medlemmer til sporten. Man kan samle forbundet om en stor, fælles opgave, hvor man kan skabe nye nationale samarbejdspartnere, som man 

kan samarbejde med senere hen. Samtidig får man rig mulighed for at knytte nære kontakter til toppen i det internationale forbund, hvilket kan 

være med til at få danske forbundsfolk valgt ind på internationale topposter," siger Lars Lundov. 

 

Kontakt til formand for Dansk Taekwondo Forbund, Søren Holmgård Knudsen: 24 66 48 72 

Kontakt til Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark: 40 31 48 55 

Line må melde fra 
Line Møller Hansen må melde fra til VM med knæskade 

 

Det danske VM-hold er desværre blevet reduceret til 12 kæmpere, idet Line Møller Hansen, Favrskov Taekwondo Klub, (minus 57 kilo klassen) 

har pådraget sig en så alvorlig korsbåndsskade, at hun ikke når at blive klar til VM. 



Line Møller Hansen vil alligevel være en del af holdet under VM, hvor hun vil hjælpe og støtte sine landsholdskammerater. 

 

"Jeg er selvfølgelig rigtig træt af, at jeg får en skade så tæt på VM, så jeg ikke kan kæmpe. Jeg har valgt at være med omkring holdet alligevel, så 

jeg får så meget af oplevelsen med som muligt som forberedelse til senere mesterskaber. Samtidig kan jeg støtte de andre og være med til at 

dyrke holdånden på holdet, og kan den vej rundt måske gøre en forskel for de andre," siger Line Møller Hansen. 

 

Der udtages ikke en ny kæmper i denne vægtklasse så tæt på VM. 

 

Kontakt til landstræner Jesper Roesen: 28 77 85 70 

Eller presseansvarlig for VM i taekwondo Brian Martin Rasmussen: 22 12 02 40 

Taekwondo oktober 2009 
Så er der et nyt forbundsblad!! 

 

Se oktobernummeret af Taekwondo her 

 

">  

Oplev verdens bedste taekwondoudøvere på 

Rådhuspladsen i dag torsdag den 1. oktober klokken 16-

17 
World Taekwondo Federations demonstration team er nogle af verdens bedste taekwondoudøvere, og de gæster Rådhuspladsen i 

København i eftermiddag i forbindelse med Copenhagen Olympic Festival, der varmer op til IOC's valg af værtsby for OL i 2016 i 

morgen aften. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Taekwondo_okt_09.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Taekwondo_okt_09.pdf


 

WTF Demonstration Team går på scenen klokken 16-17. 

 

WTF demonstration Team består af 15 udøvere hvoraf 4 er kvinder. Holdet betegnes som et af verdens bedste demonstrationshold inden for 

sport. De bliver bestilt til opvisninger af alle 5 kontinenter. 

 

Man vil fx kunne se ekstrem sparketeknik, og flyvende spark i to mands højde, som kun koreanske hold kan praktisere. 

Det er taekwondoopvisning i verdensklasse, og en glimrende optakt til VM i taekwondo i Ballerup Super Arena den 14.-18. oktober - om under 

to uger. 

 

Opvisningen i eftermiddag sker i samarbejde med DTaF’s børnedemonstrationshold. 

 

Vel mødt! 

Jean Lopez og Juan Moreno underviser i Århus. 
Fredag d. 9. oktober 

 

Elite Vest inviterer endnu en gang til kampundervisning med verdens absolutte elite. Denne gang er der mulighed for at træne med både Jean 

Lopez og Juan Moreno som begge er USA´s national team head coaches. 

 

Seniorinstruktøruddannelse 
DIF afholder Seniorinstruktøruddannelse den 7. november 2009 i Solrød Idrætscenter 

 

Grundkursus giver en grundlæggende viden og forståelse af senioridrættens betydning for bl.a. opretholdelse af den fysiske funktionsevne samt 

øvelsesforslag til daglig/ugentlig træning. Der kræves ingen forud-sætninger for at deltage. 



 

Læs mere under menupunktet (til venstre) Aktiviteter. 

OC-Cup i Bella Center 
Søndag den 5 oktober blev der afholdt en mini-taekwondoturnering i forbindelse med IOC-Kongressen i Bella Center. Der var udvalgt 

8 af landets bedste junior herrekæmpere og landets bedste dommere til at repræsentere dansk taekwondo i Bella Centret i København. 

 

Deltagerne kom fra Vejle, Brande, Nørrebro og Københavns taekwondo klubber. 

 

Turneringen varede 3 timer med kampe af høj kvalitet. Finalen kom til at stå imellem Shaker Nazari (Brande Hukkti) og Mohsan Iqbal 

(Nørrebro).  

 

Det blev Shaker Nazari der løb med sejren efter en flot finale, og han kan kalde sig guldvinder af IOC-Cup 2009. 

 

Belal Dawoud (Nørrebro) og Naeim Soltani (Brande Hukkti) fik bronze. 

 

Dagens store højdepunkt var dog mødet med præsidenten for WTF Chungwon Choue. Han kom forbi og gav håndtryk til alle deltagere og 

dommere. 

Zakaria Asidah kæmper mod skade. 
Taekwondoveteranen Zakaria Asidah kæmper mod skade for at blive klar til VM i taekwondo på hjemmebane om en uge. 

 

Pressemeddelelse fra Dansk Taekwondo Forbund - 6. oktober 2009. 

 

Landsholdsveteranen Zakaria Asidah, 37 år, kæmper i øjeblikket for at blive en ledbåndsskade i det venstre knæ kvit, så han kan kæmpe ved VM 

på hjemmebane i Ballerup Super Arena, hvor han skal i aktion på VM’s førstedag den 14. oktober i plus 87 kilo-klassen. 

 

Ved Wonderful Copenhagen-stævnet i Valby midt i august fik Zakaria Asidah allerede i sin indledende kamp et vrid i knæet, men kæmpede sig 

igennem turneringen, som han også vandt. Efterfølgende viste det sig, at det ledbåndet i venstre knæ var beskadiget, og det er først de seneste 

par dage, at den erfarne taekwondokæmper har kunnet træne taekwondo igen. 

 

”Lægerne siger, at mit knæ ikke når at blive 100 procent klar til VM. Landsholdet havde træningslejr i weekenden, hvor jeg kunne træne med, så 

det er positivt at kroppen har helet som den skulle under de givne omstændigheder. Dog har jeg ikke stresset knæet som det bliver i en 



kampsituation, da jeg tør ikke lægge maksimalt pres på knæet i spark endnu, for at undgå at forværre skaden så tæt på VM. Derfor er jeg usikker 

på hvor jeg står og hvad mine muligheder til VM er, men jeg vil kæmpe alt hvad jeg kan for at gøre det godt ved VM på hjemmebane,” siger 

Zakaria Asidah. 

 

Der er 12 danske kæmpere med ved VM i taekwondo, der afholdes i Ballerup Super Arena fra den 14.-18. oktober. Med i alt 1.000 atleter fra 

140 lande bliver verdensmesterskabet i Danmark det største VM i taekwondo nogensinde. 

 

Kontakt til Zakaria Asidah: zakaria@asidah.dk (send en mail og Zakaria vil ringe op) 

 

Landstræner Jesper Roesen: 28 77 85 70 

 

Presseansvarlig for VM i taekwondo, Brian Martin Rasmussen: 22 12 02 40 

Program 
Lodtrækningen til kampene foretages tirsdag den 13. oktober. 

 

Kampene begynder med de indledende runder klokken 9 alle dage, ligesom der alle dage vil være en frokostpause på en time. Semifinaler og 

finaler foregår sen eftermiddag og aften. Der vil være medaljeceremoni for dagens medaljetagere efter sidste kamp, og det forventes, at dagene 

vil slutte omkring klokken 21-22 om aftenen.  

 

Onsdag den 14. oktober: 

Kampe 09:00 - 12:30 

Frokost 12:30 - 13:30 

Kampe 13:30 - 15:45 

Klargøring 15:45 - 16:00 

Åbningsceremoni 16:00 - 17:30 

Oprydning 17:30 - 18:15 

Kampe 18:15 - 19:30 

Semifinaler 19:30 - 20:15 

Finaler 20:15 - 21:00 

Medaljeceremoni 21:00 - 21:30 

 

Torsdag den 15. oktober: 

Kampe 09:00 - 12:00 

Frokost 12:00 - 13:00 

Kampe 13:00 - 19:00 

Semifinaler 19:00 - 19:45 

Finaler 19:45 - 20:30 

Medaljeceremoni 20:30 - 21:00  

 

Fredag den 16. oktober: 

Kampe 09:00 - 12:00 

Frokost 12:00 - 13:00 

Kampe 13:00 - 20:00 

Semifinaler 20:00 - 20:45 

Finaler 20:45 - 21:30 

Medaljeceremoni 21:30 - 22:00 

 

Lørdag den 17. oktober: 

Kampe 09:00 - 12:00 

Frokost 12:00 - 13:00 

Kampe 13:00 - 19:30 

Semifinaler 19:30 - 20:30 

mailto:zakaria@asidah.dk?subject=Kontakt


Finaler 20:30 - 21:30 

Medaljeceremoni 21:30 - 22:00 

 

Søndag den 18. oktober: 

Kampe 09:00 - 12:00 

Frokost 12:00 - 13:00 

Kampe 13:00 - 17:15 

Semifinaler 17:15 - 18:00 

Finaler 18:00 - 18:45 

Medaljeceremoni 18:45 - 19:15 

Afslutningsceremoni 19:30 

Opvisninger og andre aktiviteter under VM 
Udover kampene til VM finder der en masse andre aktiviteter sted. Se listen nedenfor. 

 

Wednesday October 14 2009: 

 

Venue - Podium stage: 

16.00 (4pm) Grand Opening Ceremony 

17.15 (5.15pm) WTF Demonstration Team - Presented by the WTF 

 

Fan zone - event stage: 

14.00 (2pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

 

Thursday October 15 2009: 

 

Venue - Podium stage: 

12.15 (12.15pm) Danish Taekwondo Demonstration Team (DTDT) - Presented by Danish Taekwondo Federation (DTaF) 

 

Fan zone - event stage: 

10.00 (10am) Team Fusion - Presented by Kwon 

14.00 (2pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

16.00 (4pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

 

Friday October 16 2009: 

 

Venue - Podium stage: 

12.15 (12.15pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

 

Fan zone - event stage: 

10.00 (10am) Team Fusion - Presented by Kwon 

14.00 (2pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

16.00 (4pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

 

Saturday October 17 2009: 

 



Venue - Podium stage: 

12.15 (12.15pm) DTDT - Presented by DTaF 

 

Fan zone - event stage: 

10.00 (10am) Drumshow - presented by Budo Nord - Budoxperten 

11.00 (11am) Team Fusion - Presented by Kwon 

14.00 (2pm) Drumshow - presented by Budo Nord - Budoxperten 

15.00 (3pm) Team Fusion - Presented by Kwon 

16.00 (4pm) Drumshow - presented by Budo Nord - Budoxperten 

 

Sunday October 18 2009: 

 

Venue - Podium stage: 

12.15 (12.15pm) A.S.O Gulve Kids Team presented by A.S.O Gulve and DTaF 

19.30 (7.30pm) Closing Ceremony 

 

Fanzone - event stage: 

10.00 (10am) DTDT - Presented by DTaF 

14.00 (2pm) DTDT - Presented by DTaF 

16.00 (4pm) DTDT - Presented by DTaF 

Billetsalget til VM i taekwondo eksploderet - to dage til 

start 
Der er kommet gang i salget af billetter til VM i taekwondo, der begynder onsdag den 14. oktober i Ballerup Super Arena. I løbet af den 

sidste uge er billetterne nærmest blevet revet væk. Det betyder, at der to dage inden VM begynder er solgt cirka 4.500 billetter, hvilket 

er 2/3 af det budgetterede antal. 

 

Der er kommet gang i salget af billetter til VM i taekwondo, der begynder onsdag den 14. oktober i Ballerup Super Arena. I løbet af den sidste 

uge er billetterne nærmest blevet revet væk. Det betyder, at der to dage inden VM begynder er solgt cirka 4.500 billetter, hvilket er 2/3 af det 

budgetterede antal. 

 

”Jeg er utrolig glad for, at vi har solgt så mange billetter. Det er meget positivt, at vi nu er nået et stort stykke tættere på at få solgt det 

budgetterede antal billetter. Vi har fra start af været bevidste om, at det kunne være enten eller, når verdensmesterskaberne fandt sted i 

efterårsferien. Enten er folk på ferie, ellers ser de taekwondo,” siger Søren Holmgård Knudsen, formand for Dansk Taekwondo Forbund. 

 

Han forventer, at man når at få solgt det budgetterede antal billetter, når først VM begynder. Det skal blandt andet et tætpakket program med 

hele tolv danske VM-kæmpere i aktion sørge for. 

 

”Vi kan tilbyde tilskuerne et rigtig godt program med kampe hele dagen og med tre VM-finaler hver aften, og hele fire finaler lørdag aften. Og 

med minimum to danskere i aktion hver dag, vil der være rig mulighed for at heppe på danske kæmpere,” siger Søren Holmgård Knudsen. 

 

Det er stadig muligt at købe billetter til VM i taekwondo i døren i Ballerup Super Arena. Se mere på www.cph2009.dk. 

 

I alt deltager 1.000 taekwondokæmpere fra omkring 140 lande ved VM. Det er det største VM i taekwondo nogensinde. 

 

Kontakt: 

Formand i Dansk Taekwondo Forbund, Søren Holmgård Knudsen: 24 66 48 72. 

Eller presseansvarlig for VM i taekwondo Brian Martin Rasmussen: 22 12 02 40 

VM i taekwondo: Danskernes kampe i første runde er 

klar - VM i taekwondo begynder i morgen 14. oktober 



Lodtrækningen til VM i taekwondo, der begynder i morgen onsdag den 14. oktober i Ballerup Super Arena, blev foretaget her til 

formiddag. 

 

De første tre danske kæmpere skal i aktion i morgen, og har fået disse lodtrækninger (Se også vedhæftede pdf-filer): 

 

- Kvinder under 67 kilo: Christina Børglum, Solrød Taekwondo Klub, sidder over i første runde og træder ind i anden runde, hvor hun skal møde 

vinderen af kampen mellem Sylvia Barker (CAN) og Sandra Antonio (ANG). 

 

- Mænd under 80 kilo: Anders Karlsen, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, skal i første runde møde Benaddou Ahmed (MAR). 

 

- Mænd over 87 kilo: Zakaria Asidah, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, skal i første runde møde Martin Sio (ARG). 

 

Kampene begynder klokken 9. 

 

En liste med præcis kampoversigt er under udarbejdelse. 

 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

Ballerup Super Arena 14.-18. oktober 2009 

http://www.cph2009.dk/ 

Mobil: 22 12 02 40 

Anders Karlsen videre til anden runde. 
Danskeren vandt sin første kamp med hele 9-2. 

 

Anders Karlsen var første danske kæmper i aktion ved VM i Ballerup Super Arena. I første runde mødte Rødovre-kæmperen marokkaneren 

Benaddou Ahmed, og han fik en god start. I både første og anden omgang havde han succes med et spark til hovedet og han førte således 6-0 da 

3. omgang begyndte. Marokkaneren var derfor klar over, at han måtte sætte en slutspurt ind, hvis han skulle have nogen chance for at vinde 

kampen. Det lykkedes ham dog kun at få 2 point, inden Anders Karlsen fik endnu et spark til hovedet og dermed yderligere 3 point. Den danske 

weltervægter er med en sikker 9-2-sejr klar til anden runde senere på dagen, hvor han møder mexikaneren Jose Ramirez, der i sin første kamp 

besejrede Kikima Fanfan fra Demokratisk Republik Congo 11-2. 

Zakaria Asidah fik to VM-kampe 
2. runde blev enden på Zakaria Asidahs VM-turnering. I en tæt fight trak modstanderen det længste strå med en 2-1 sejr. 

 

I formiddag besejrede sværvægteren (+ 87 kg.) Zakaria Asidah fra Rødovre argentineren Martin Sio. I 2. runde skulle han så møde endnu en 

latinamerikaner, nemlig cubaneren Robelis Despaigne Sauquet, som havde siddet over i første runde. 

 

Det blev en tæt kamp, hvor begge kæmpere fik scoret et point og alt var åbent, indtil den noget større cubaner fik et lidt heldigt point i slutningen 

af anden omgang. Så var det op ad bakke for danskeren - cubaneren prøvede at trække tiden, for han behøvede jo ikke flere point, men Zaki 

kæmpede videre. Det lykkedes desværre ikke at få flere point, så med nederlaget er Zakaria Asidah færdig ved mesterskaberne. 

 

Eneste tilbageværenden kæmper til at forsvare de danske farver i dag, onsdag, er dermed Christina Børglum, der er direkte videre til 2. runde 

senere på eftermiddagen. 

Christina Børglum fightede ved VM 



Desværre for danskeren nåede hun ikke længere end 2.runde. Dermed ser 2. runde ud til at være en uoverkommelig opgave for det 

danske hold - alle danske kæmpere er blevet bremset her i dagens kampe! 

 

Solrød-kæmperen Christina Børglum, der stiller op i weltervægt (-67 kg.), var oversidder i 1. runde ved VM-turneringen i Ballerup. Dermed blev 

2. runde hendes første kamp ved VM. 

Hun mødte canadieren Sylvia Barker, der i formiddag besejrede en kæmper fra Angola. Desværre for den danske pige, havde det dog ikke trættet 

hende, og efter at have kigget hinanden an den første halvdel af kampen, begyndte pigerne at gå til hinanden, og canadieren begyndte at score 

point. I slutningen af 3. omgang havde canadieren efterhånden fået tilkæmpet sig 4, mens danskeren endnu havde sit første point til gode! Men 

så fik Christina sat et flot spark mod Sylvia Barkers hoved, og pludselig stod der 3-4 og det hele så - med danske øjne - lidt lysere ud. Der 

manglede dog kun nogle få sekunder af kampen, og det lykkedes desværre ikke at få udlignet. Dermed er den sidste dansker i dagens 

vægtklasser, ligesom de to øvrige, røget ud i 2. runde. 

VM er nu erklæret åbent 
Med et spektakulært show blev VM i Taekwondo 2009 til aften erklæret åbent i Ballerup Super Arena. 

 

Helt efter traditionerne, startede åbningsceremonien med samtlige atleters indmarch i hallen, holdvis fordelt på de mere end 140 nationer. Da 

deltagerne var på plads i hallen, kunne først verdensforbundets president, Dr. Chungwon Choue og dernæst formanden for Dansk Taekwondo 

Forbund, Søren Holmgaard Knudsen holde velkomsttaler. Endelig bød Ballerups borgmester velkommen og efter hans tale erklærede han VM 

2009 for åbnet. 

Som det sig hør og bør kunne danskerne Line Møller Hansen og Lennart Theilgaaard på kæmpernes vegne sværge atlet-eden, hvorpå David 

Coupar, Danmark og Ann Ku, USA, svor den på dommernes vegne. 

Slutteligt fik alle i hallen et spektakulært show at se - til at begynde med, var det et dansk børnehold, der gav opvisning, hvorpå World 

Taekwondo Federation Demonstration Team og en del af Danish Taekwondo Demonstration Team gav en superb opvisning i deres 

ekstraordinære taekwondo-kunnen. 

VM finder sted i Ballerup Super Arena frem til på søndag. Hver aften er der afsluttende finaler og medaljeoverrækkelser. 

Dansk medaljevinder besøger VM i taekwondo 
Selvom alle tre danskere i aktion onsdag ved VM i taekwondo røg ud i anden runde, var der alligevel en smule dansk medaljeduft i 

Ballerup Super Arena. 

Den danske bryder Håkan Nyblom, der vandt bronze ved det nyligt overståede VM i brydning, overværede onsdag adskillige kampe ved VM i 

taekwondo. Og den danske bronzebryder var begejstret for kampene, men ærgerlig over at han dukkede for sent op.  

 

”Der er super god intensitet i kampene, det er meget underholdene. Jeg var til OL i Athen i 2004 sammen med Zakaria Asidah, så jeg kender 

ham og et par andre af de danske taekwondokæmpere. Ved OL aftalte vi, at jeg skulle se ham kæmpe på et tidspunkt. Jeg nåede desværre ikke 

herud i tide, fordi han røg ud allerede i 2. runde. Det er rigtig ærgerligt for ham, for jeg ved, at han havde mere i sig,” siger Håkan Nyblom.  

 

Torsdag skal de danske taekwondokæmpere Philip Reyes og Sandra Christensen forsøge at vinde medaljer til Danmark i henholdsvis under 58 

kg klassen og under 49 kg klassen. 

Ny verdensrekord ved VM 
Den amerikanske kæmper, Steven Lopez, satte ny verdensrekord ved verdensmesterskaberne i Ballerup Super Arena. 

 

Da den amerikanske bantamvægt-kæmper (-80 kg.) Steven Lopez i dag vandt VM-finalen ved VM i Taekwondo i Ballerup Super Arena, var det 

hans femte verdensmesterskab i træk. Det har ingen kæmper før ham præsteret, og han er dermed verdensrekordholder. Ved siden af sine fem 

verdensmesterskaber har han også vundet to olympiske guldmedaljer. 

Verdensmestre på VM's førstedag. 
Tre vægtklasser blev afgjort på verdensmestrenes første stævnedag - titlerne gik til tre forskellige kontinenter: Frankrig, USA og Mali 



Medaljefordelingen på VM's førstedag: 

 

 

Mænd weltervægt: 

1. Steven Lopez, USA. 

2. Nicolas Garcia Hemme, Spanien. 

3. Rashad Ahmadov, Azerbaijan. 

Michaud Sebastien, Canada. 

 

Mænd sværvægt: 

1. Daba Keita, Mali. 

2. Yun-bae Nam, Korea. 

3. Arman Chilmanov, Kazakhstan. 

Hossein Tajik, Iran. 

 

Kvinder weltervægt: 

1. Gwladys Epangue, Frankrig. 

2. Taimi Castellanos Estrada, Cuba. 

3. Nikolina Kursar, Norge. 

Sandra Saric, Kroatien. 

Sandra Christensen ude af VM 
Det blev kun til en enkelt kamp til den 19-årige Nørrebro-pige. Ærgeligt nok havde modstanderen heldet t i 3. omgang. 

 

Sandra Christensen mødte i sin indledende kamp i -49 kg.-klassen venezuelaneren Johana Fernandez. Det var første gang de to kæmpere mødte 

hinanden. Kampen var meget lige, og efter de første to omgange var der endnu ikke scoret nogle points. Halvvejs gennem 3. omgang var den 

sydamerikanske pige dog heldig og få ramt Sandra med et 3-points-spark, og så var det op ad bakke for danskeren. Johana Fernandez fik scoret 

endnu et point, inden hun fik sin anden advarsel og dermed gav et point til Sandra Christensen. Det var dog desværre ikke nok til dansk sejr, og 

Sandra er dermed ude af VM efter den første kamp. 

 

"Vi brugte de to første omgange til ligesom at se hinanden an, for vi kendte ikke hinanden på forhånd. Kampen var egentlig meget lige, men så 

var hun heldig med hendes spark og fik 3 point. Så blev jeg lidt frustreret og tænkte, at jeg har travlt for at nå det. Det var ærgerligt,"siger 

Sandra Christensen umiddelbart efter nederlaget. 

Philip Reyes sikkert videre til 3. runde 
Philip Reyes kæmpede sig i formiddag uden problemer videre til VM-turneringens 3. runde. 

 

Rødovre-kæmperen Philip Reyes, der repræsenterer Danmark i -58 kg.-klassen ved VM, var - ligesom sin modstander Sven Lorrimer fra Guyana 

- oversiddere i første runde. I anden runde viste den sydamerikanske modstander sig at være overkommelig for den rutinerede dansker, der 

sikkert vandt 9-3. 

 

"Det var en god kamp, og det var rigtigt dejligt at komme i gang," sagde Philip umiddelbart efter kampen. På spørgsmålet om det var en nem 

modstander, svarede han:  

 

"Alle kampe er svære. Der er ikke nogle nemme kampe til VM." 

 

Philip kæmper sin næste kamp senere på dagen. Hele vægtklassen kæmpes færdig i dag, så i aften ved vi, om det skulle blive medalje til Philip 

og Danmark. 

Philip Reyes klar til ottendedelsfinalen 
Den danske -58 kg.-kæmper har netop vundet sin anden kamp ved VM. Han er den eneste tilbageværende danske deltager i dag. 

 



I en meget hård kamp mod italieneren Gabriele Crisafulli vandt Philip Reyes med et enkelt point, scoret efter ca. et minuts kamp i første 

omgang. Siden var begge kæmpere meget tæt på flere scoringer, men det var kun lige ved og næsten for dem begge.  

 

"Det var en meget hård kamp, men det er de allesammen. Alle vil jo gerne være verdensmester," sagde Philip da han forlod kampgulvet. 

 

Allerede inden kampen havde italieren dog forsøgt at få danskeren diskvalificeret, hvilket ikke lykkedes. Italieneren mente, at Philip kom for 

sent til ind-check til kampen. Så måske var det et lille "tak for sidst", da Philip sendte Crisafulli ud af VM-turneringen. I hvert fald kom der 

rigtigt liv i hjemmepublikummet, efterhånden som kampen skred frem, og alle er helt sikkert på plads i hallen igen, når Philip senere på 

eftermiddagen møder kroaten Stipe Jarloni.  

 

Rettelse: Vi skrev tidligere på dagen, at Philip dermed var videre til kvartfinalen, men på grund af et meget højt antal deltagere i denne 

vægtklasse, kæmpes der i to pools, og der er derfor retteligt kun tale om ottendedelsfinalen! 

Ærgeligt nederlag til Philip Reyes 
Ottendedelsfinalen blev endestationen for den populære danske kæmper, som trods nederlaget er bedste dansker ved VM indtil nu. 

 

Det blev en meget intens kamp, da Philip Reyes mødte kroaten Stipe Jarloni i -58. kg.-klassen. Fra kampens start var det tydeligt, at begge 

kæmpere VILLE vinde. Desværre for danskeren fik Jarloni held med et spark til hovedet allerede i 1. omgang og bragte sig dermed foran 3-0.  

 

I løbet af anden omgang fik Philip Reyes dog ændret denne stilling til en dansk 5-3 føring, hvorpå begge kæmpere modtog deres anden advarsel, 

som resulterer i et point til modstanderen. Det ændrede altså ikke på det indbyrdes pointregnskab.  

 

Mod slutningen af 3. omgang lykkedes det kroaten at udligne Philips føring, så kampen endte uafgjort 6-6, og skulle afgøres i "sudden death", 

hvor første kæmper til at score point vinder. 

 

Philip var tændt fra start og var klart mest aktiv, men desværre fik Stipe Jarloni efter 1.08 minut scoret det første point, og dermed afgjort 

kampen! Danskeren er dermed ude af VM-turneringen. Det var en meget skuffet Philip Reyes, der forlod banen. Han kan dog trøste sig med, at 

være dansker, der indtil nu er nået længst. 

 

Landstræner Jesper Roesen var også skuffet på sin kæmpers vegne. Han beskrev efterfølgende kampen som meget intens. 

 

"Philip kommer godt igen efter kroatens 3-points-scoring. Han finder ind i sin rytme, men han mangler lidt variation og bevægelse i 

kontrafaserne. Det er det, der gør udslaget i denne kamp. I omkampen var han tændt og helt klar. Man kunne også se, at det var ham, der gik 

mest til den, så det er rigtigt ærgeligt, at det ender sådan," siger han. 

 

 

Rettelse: Vi skrev tidligere på dagen, at dette var kvartfinalen, men på grund af et meget højt antal deltagere i denne vægtklasse, kæmpes der i to 

pools, og der er derfor retteligt kun tale om ottendedelsfinalen! 

Verdensmestre på VM's andendag 
Spanien vandt to ud af dagens tre guldmedaljer ved VM i taekwondo i Ballerup Super Arena - Kina vandt den sidste. 

Mænd -58 kg.: 

1. Joel Gonzalez Bonilla, Spanien. 

2. Damian Villa, Mexico. 

3. Sayed Rezai, Afghanistan. 

Mauro Crismanich, Argentina. 

 

Kvinder -57 kg.: 

1. Yu Hou, Kina. 

2. Veronica Calabrese, Italien. 

3. Pei Tseng, Taiwan. 

Andrea Rica Taboada, Spanien. 

 

Kvinder -49 kg.: 

1. Brigitte Yague Enrique, Spanien. 

2. Anna Soboleva, Rusland. 



3. Yasmina Aziez, Frankrig. 

Jing Wu, China. 

Charlotte Paik Bjelke vandt sin første kamp 
I vægtklassen for kvinder under 53 kilo besejrede Charlotte Paik Bjelke fra Esbjerg Taekwondo Klub Krisztina Sikesdi fra Ungarn med 

1-0 i en jævnbyrdig kamp. 

Starten af første omgang var en meget henholdende affære, hvor der kun var sporadiske  

angreb fra begge sider. Efterhånden begyndte Charlotte at vise initiativ, og hun  

kontrollerede sin modstander, der med hyppige sideskift og udfald forsøgte at forvirre og  

overrumple Charlotte. Sidst i omgangen mistede ungareren balancen og faldt efter et heftigt  

udfald, hvor Charlotte undveg. Men trods mere intensitet til sidst endte omgangen 0-0. 

 

I anden omgang skete der mere. Begge kæmpere viste mere initiativ. Charlotte kom foran  

med 1-0 efter et velrettet spark nedefra med højrebenet. Det ramte Krisztina Sikesdi på  

venstre side af overkroppen. Ungareren blev nu mere aggressiv og ramte senere Charlotte på den øverste del af ryggen med et højt spark, men 

det scorede hun heldigvis ikke point på. 

 

I tredje omgang lagde ungareren meget hårdt ud. Charlotte var det meste af tiden i  

defensiven, men hun parerede godt og havde fine undvigemanøvrer. Kampen sluttede 1-0 efter Charlotte modstod adskillige gradvist mere 

febrilske forsøg fra ungareren. 

Redouane Chtatou videre ved VM 
Redouane Chtatou har netop kæmpet sin første kamp ved verdensmesterskaberne i Ballerup. Han vandt med 3-2 over letten Denis 

Sisojevs. 

 

Nørrebrokæmperen Redouane Chtatou kæmpede i sin første VM-kamp i under 63 kg.-klassen mod Letlands Denis Sisojevs. Det blev en tæt 

fight, hvor danskeren kom bedst ud af kampen med en 3-2-sejr. På vej ud af arenaen havde Chtatou følgende kommentar:  

 

"Det var rigtigt dejligt at komme godt i gang med VM og give Danmark en sejr. I starten var jeg meget spændt, så jeg må sende en tak til det 

gode hjemmebanepublikum - de var meget motiverende. På forhånd troede jeg, at hjemmebanen ville lægge et ekstra pres på mig. Men nu kan 

jeg se, at det i stedet motiverer mig," siger han.  

 

Redouane Chtatou får brug for sin motivation, når han i næste kamp møder vinderen af kampen mellem Frank Demitri, Rusland og Ryan Chong 

fra Malaysia.  

 

Senere på eftermiddagen træder også Cüneyt Hamid ind i turneringen, når han i -68 kg.-klassen møder briten Tony Grisman. 

Cüneyt Hamid ude af VM 
Gladsaxe-kæmperen Cüneyt Hamid kæmpede bravt i sin første kamp ved VM. Desværre blev det til et 4-2 nederlag til briten Tony 

Grisman. 

 

Efter at have sundet sig et par minutter over nederlaget i -68 kg.-klassen, var danskeren meget fattet over kampens forløb. 

 

"Det var en meget hård kamp. Den blev meget tæt. Vi var meget taktiske, for han kender mig, og jeg kender ham, så vi vidste begge to, at den 

der var mest tålmodig ville vinde. Jeg kommer foran med et point, og det er jo en fordel for mig, for så er han nødt til at åbne lidt op. Men da 

han så scorer et point, falder jeg lidt i søvn og får to halve advarsler, så han pludselig er foran. Det lægger selvfølgelig et pres på mig, og jeg er 

nødt til at angribe. Men han har en fordel i sin distance, fordi han er højere end mig, og han formåede at holde mig på afstand, så jeg ikke kunne 

komme på nært hold, hvor min force er," siger Cüneyt Hamid. 

 

Senere på eftermiddagen kæmper såvel Charlotte Paik Bjelke og Redouane Chtatou deres anden kamp ved VM 

Charlotte Paik Bjelke ude af VM 



Trod overvægt i angreb lykkedes det ikke for Charlotte Paik Bjelke at vinde over Jelena Ivancic fra Kroatien 

 

Det er ærgerligt, men desværre sandt. Charlotte Paik Bjelke fra Esbjerg Taekwondo Klub tabte i ottendedelsfinalen til Jelana Ivancic fra 

Kroatien i vægtklassen under 53 kilo. 

I forhold til Charlottes første kamp i dag var der mere intensitet allerede fra starten. I sidste halvdel af første omgang var begge kæmpere meget 

angrebsivrige, men der blev ikke scoret points. 

 

I anden omgang var det tydeligt, at Jelena Ivancic havde skiftet taktik. Hun var mere henholdende og skiftede ofte side for at forvirre Charlotte 

Paik Bjelke. Efter cirka 50 sekunder forsøgte kroaten sig med et strækspark, som mislykkedes, men få sekunder senere kom hun foran 1-0 med 

noget, der mindede om cirkelspark med venstre ben. Charlotte Paik Bjelke kæmpede ufortødent videre og var faktisk den mest angribsivrige 

omgangen ud. 

 

Tredje omgang var meget intens. Ikke mindst fordi, Charlotte Paik Bjelke angreb konstant. På et tidspunkt faldt Jelena Ivancic, men kom på 

benene kort efter og scorede til 2-0 med et nedagående strækspark. Cirka 30 sekunder senere kom Jelena Ivancic foran med 3-0 i forbindelse 

med en infight, og nu kunne kun held sikre Charlotte Bjelke sejren. Det skete desværre ikke, selvom Charlotte Paik Bjelke var langt den mest 

initiativrige i tredje omgang. Hun havde 11 regulære angreb mod kroatens fem. Et kedeligt resultat set med danske øjne. Især fordi Charlotte 

Paik Bjelke viste stort initiativ. 

Redouane vandt også anden kamp 
Efter en meget intens kamp kan den 20-årige dansker nu gøre sig klar til ottendedelsfinalen. 

 

Redouane Chtatou og hans modstander Ryan Chong brugte første omgang til at se hinanden lidt an i -63 kg.-klassen, da de mødtes på centre 

court i Ballerup Super Arena. Først præcis midtvejs i kampen - et minut inde i 2. omgang - kom første point på tavlen: Redouane kom til 

publikums begejstring foran med 1-0. Det holdt dog kun 10 sekunder, inden Chong fik udlignet. 

Midt i 3. omgang fik malayen sin anden advarsel, hvilket gav danskeren et point, men umiddelbart efter var også den føring udlignet. I kampens 

allersidste sekunder lykkedes det dog Chtatou at få ramt modstanderen med det afgørende spark og vinde kampen med 3-2. 

 

- "Jeg er bare glad for jeg vand,!" lød det fra den glade vinder, inden han skyndte sig ud for at forberede sig på den næste kamp, som skal 

kæmpes lidt senere på aftenen. Her møder han koreaneren Hyo-Seob Yeom 

Korea afsluttede Chtatou's VM 
Lidt for meget respekt og passivitet gør ikke en kæmper til verdensmester. Det måtte Redouane Chtatou sande i ottendedelsfinalen. 

 

I -63 kg.-klassen mødte danske Chtatou til aften koreanske Hyo-Seob Yeom. Og den danske kæmper havde alt for meget respekt for 

modstanderen, hvilket gjorde ham meget passiv kampen igennem. Det blev derfor en meget taktisk kamp, hvor begge kæmpere var meget 

afventende og fik flere advarsler hver især for netop dette. Koreaneren var trods alt en smule mere aktiv og fik sat 5 point ind på danskeren. 

Oveni de to strafpoint, der undervejs blev givet til hver kæmper for advarsler, betød det et slutresultat på 2-7. Muligheden for en dansk medalje 

forsvandt dermed i den kolde efterårsnat. 

 

Ifølge den danske landstræner, Jesper Roesen, var det netop respekten for koreaneren, der blev Redouanes endeligt.  

 

"Han er for passiv. Det får han alt for mange minuspoint for. Han har for meget respekt, og det er slet ikke nødvendigt. Han bliver presset og får 

først lukket op til sidst, men da er det for sent. Han tøver simpelthen for meget," siger Jesper Roesen. 

 

Med Redouanes kun 20 år og den første VM-deltagelse, lover indsatsen alligevel godt for fremtiden, når han allerede nu kunne nå til en 

ottendedelsfinale. 

Verdensmestre på VM's tredjedag 
USA, Korea og Iran blev verdensmestre i dag. 

Kvinder under 53 kg: 

1. Danielle Pelham, USA. 



2. Sarita Phongsri, Thailand. 

3. Eun-kyung Kwon, Korea. 

Euda Carias Morales, Guatemala. 

 

Mænd under 63. kg: 

1. Hup-seob Yeom, Korea. 

2. Reza Naderian, Iran. 

3. Javier Marron Jimenez, Spanien. 

Cem Ulugnuyan, Tyrkiet. 

 

Mænd under 68 kg: 

1. Mohammad Bagheri Motamed, Iran. 

2. Idulio Islas, Mexico. 

3. Balla Dieye, Senegal. 

Servet Tazegul, Tyrkiet. 

Mark Hansen tæver koreaner i første runde 
Korea mødte overmagten i VM-debutanten Mark Hansen 

 

VM i taekwondo: Mark Hansen tæver koreaner i første runde 

 

Pressemeddelelse: 

 

23-årige Mark Hansen, Århus Vest, tog en imponerende skalp ved sit første VM, da han slog koreaneren Jung i 1. runde i under 87 kilo-klassen 

ved VM i taekwondo i Ballerup Super Arena lørdag morgen. 

 

I en intens kamp med et højt tempo kampen igennem scorede de to kæmpere skiftevis på hinanden. Koreaneren kom hurtigt foran 1-0, men Mark 

Hansen svarede hurtigt igen og bragte sig foran 3-1 med et forrygende hovedspark, der sendte koreaneren i gulvet. Efter 3 runders intens fight 

endte kampen 5-5 og gik i sudden death. Her var den meget bevægelige Mark Hansen bedst og tog pointet, der afgjorde kampen til dansk fordel 

til stor jubel for både Mark Hansen og det talstærke hjemmepublikum, der jublede over sejren over taekwondo-stormagten Korea. 

 

"Den seneste måned jeg har trænet rigtig meget på den teknik jeg brugte ved mit hovedspark. Jeg er større end ham og kunne bruge min bedre 

rækkevidde, og jeg kunne mærke, at sparket sad rigtig godt i hovedet på ham, og det påvirkede ham i resten af kampen," siger Mark Hansen, der 

som mesterskabsdebutant skulle indstille sig på at kæmpe mod Korea i første kamp. 

 

"Siden lodtrækningen i tirsdags har jeg gået og indstillet mig på, at det var Korea jeg skulle møde. Jeg har gået og bygget mig selv op til, at jeg 

godt kunne vinde. Jeg havde måske 20 procents usikkerhed inden kampen, men jeg troede på, at jeg kunne bruge min hurtighed, gode bevægelse 

og uforudsigelighed til at vinde," sagde den glade kæmper efter kampen. 

 

Landstræner Jesper Roesen: 

"Mark havde troen på, at han kunne slå sin modstander, og Mark er et godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, når indstillingen er rigtig og 

man har troen på det," siger Jesper Roesen. 

 

Mark Hansen skal i anden runde møde briten Craig Brown. Den anden dansker i aktion i dag er Surachet Singsorn i herrernes under 54 kilo-

klasse. Han skal i sin første kamp op imod den dobbelte verdensmester Yeon-ho Choi. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

Ballerup Super Arena 14.-18. oktober 2009 

http://www.cph2009.dk/ 

VM er de frivilliges sejr 
VM i taekwondo i Ballerup Super Arena er en succes, ifølge formanden for Dansk Taekwondo Forbund. En stor del af æren tilskriver 

han de frivillige hjælpere. 



”Vi får utrolig meget ros af både atleter og det internationale forbund. Det er især de frivillige hjælpere, der bliver fremhævet. Hver enkelt 

frivillig tager meget ansvar. De prøver at løse en opgave, når de får den, og giver ikke den ikke bare videre. Folk er generelt meget imponeret 

over, at vi kan afholde sådan et flot VM med så få frivillige hælpere,” siger Søren Holmgård Knudsen, formand for Dansk Taekwondo Forbund. 

Derudover er det den store gæstfrihed og venlighed, som de frivillige hjælpere får ros for.  

 

Søren Holmgård Knudsen er yderst tilfreds med forløbet af verdensmesterskaberne i taekwondo i Ballerup Super Arena, som han betegner som 

fantastisk. Selvom det endnu ikke er blevet til danske medaljer, så tror og håber formanden stadig på metal til Danmark. 

 

”Håbet på en dansk medalje er der stadigvæk. Alle de danske atleter har leveret en super indsats. Det er mange af de kommende talenter, der har 

været i aktion, og de har kæmpet deres chance fuldt ud. Så jeg holder fast i målsætningen om én medalje,” siger Søren Holmgård Knudsen. 

Mark Hansen i ærgerligt VM-nederlag 
Efter en spændende kamp var det lige ved og næsten for VM-debutanten Mark Hansen, da han kæmpede sin anden kamp ved VM i 

taekwondo i Ballerup Super Arena i minus 87 kilo-klassen. 

Han mødte briten Craig Brown, der i første runde knockoutede sin modstander med et hovedspark. Briten er en rutineret herre med OL-

deltagelse og EM-bronze på samvittigheden, og det lignede en sikker sejr, da han førte 6-2 mod den 23-årige dansker i tredje og sidste omgang. 

 

Men danskeren, der hele tiden var aggressiv og pågående, sluttede af med en fantastisk serie, der gav 4 point efter et hovedspark og et 

opfølgningsspark og dermed udligning, og det ekstatiske hjemmebanepublikum lugtede endnu en flot skalp for Mark Hansen efter sejr over 

Korea i første kamp. Men med få sekunder igen fik briten et spark ind og drømmen om metal ved mesterskabsdebuten forsvandt sammen med de 

sidste sekunder for Mark Hansen. 

 

"Jeg er rigtig ærgerlig over at ryge ud nu, for jeg havde ham næsten, og så ville jeg have slået de to stærkeste i min vægtklasse i de to første 

runder," sagde han efter kampen. 

 

Singsorn mødte overmagten 

Surachet Singsorn i minus 54 kilo-klassen havde fået en svær lodtrækning, da han skulle møde den tredobbelte verdensmester, Yeon-ho Choi. 

Den danske kæmper fik det da også svært med sin koreanske modstander, der havde en større rækkevidde og og scorede på de fleste af sine 

angreb. Choi vandt 14-2 og en ærgerlig Surachet Singsorn måtte se medaljedrømmen gå i stykker allerede i første runde. 

 

Søndag er de to sidste danskere i aktion 

I morgen søndag er sidste dag ved VM i taekwondo, hvor de sidste tre vægtklasser afvikles. Der er to danskere i aktion, Michelle Sole i minus 62 

kilo og Lennart Theilgaard i minus 74 kilo. 

Knebent exit til Theilgaard 
7 minutter og 5 point fik Lennart Van Deurs Theilgaard ved VM i i taekwondo i Ballerup Super Arena. 

Det var en særdeles tændt og koncentreret Lennart Van Deurs Theilgaard, der som den første dansker søndag skulle kæmpe ved VM i 

taekwondo. Allerede kampen inden han selv skulle i aktion, stod Lennart Van Deurs Theilgaard fokuseret uden for madrassen i en godt fyldt 

Ballerup Super Arena. 

 

Men der skulle ikke gå mere end 18 sekunder, inden danskeren var bagud 0-1 mod Sawatvilay Phimmasone fra Laos. I pausen blev Lennart Van 

Deurs Theilgaard stående og tog mod instrukser fra landstræner Roesen. 

 

Desværre gik der ikke mere end fem sekunder, inden Sawatvilay Phimmasone igen fik scoret ét point og bragte sig foran 0-2. Med et lile minut 

tilbage af 2. runde missede Lennart en oplagt chance for at sætte et spark ind på sin modstander. Men 10 sekunder senere ramte den danske 

kæmper Sawatvilay Phimmasone i hovedet med et flot spark - men dommeren gav ikke point for det. Det fik den danske landstræner, Jesper 

Roesen, til at trække sit røde kort og protestere. En protest, der blev godkendt, og Lennart Van Deurs Theilgaard var foran 3-2. Desværre var 

danskeren ofte meget åben og Sawatvilay Phimmasone læste ham godt, og fik sat spark ind til 3-3 og 3-4 få sekunder inden 2. runde sluttede. 

 

Igen blev Lennart Van Deurs Theilgaard stående i pausen. Et bevidst valg fra danskerens side. 

 

"Jeg har været meget skadet op til VM, så jeg har brugt meget tid på at fokusere på det mentale. Derudover var jeg ret træt, så jeg bliver stående. 

Hvis jeg først sætter mig ned, så giver jeg kroppen besked på, at den kan slappe af, og så bliver jeg bare endnu mere træt," siger Lennart Van 

Deurs Theilgaard. 

 

Med 1.40 tilbage af 3. runde satte Sawatvilay Phimmasone et spark ind i maven af danskeren og bragte sig foran 4-5. Indtil ét sekund før tid så 

det ud til, at 3. runde ville blive den sidste ved VM for Lennart Van Deurs Theilgaard. Men så satte danskeren et spark ind, udlignede og 

fremtvang dermed sudden death. 

 



"Jeg var slet ikke klar over, at jeg var bagud. Pludselig kan jeg bare høre Jesper [Roesen, red] råbe, at jeg skal score point. Og så gir jeg den alt , 

hvad jeg har og får heldigvis ramt ham," siger Lennart Van Deurs Theilgaard. 

 

I sudden death blev Lennart Van Deurs Theilgaard så desværre ramt i maven efter 1 minut, hvilket satte en ende for hans VM. Danskeren var 

dog meget fattet efter kampen. 

 

"Han var super god tekninsk og svær at læse. Især hans direkte spark var svære. I sudden death tager jeg mange chancer, og så er det desværre 

ham, der får det første spark ind. Men jeg synes, at det var meget tæt hele vejen," siger Lennart Van Deurs Theilgaard. 

Sole-n gik ned ved VM 
Michelle Sole kom aldrig rigtig ind i sin første kamp ved VM i taekwondo. 

Den sidste dansker i aktion ved verdensmesterskaberne i taekwondo, Michelle Sole, fik en hård medfart i sit første senior VM. Danskeren trådte 

ind i 1/8-dels finalen i kvindernes under 62 kg-klasse, hvor hun stod over for Adanys Cordero fra Venezuela. 

 

Danskeren kom aldrig rigtig ind i kampen, hvor venezuelaneren scorede point til 0-1 og 0-2 efter henholdsvis 23 og 24 sekunder.  

 

I 2. runde lysnede det lidt for Michelle Sole, da Adanys Cordero modtog sin anden advarsel, så Michelle Sole nu kun var bagud 1-2. Desværre 

svarede venezuelaneren igen på strafpointet med et hovedspark, der bragte hende foran 1-6. Det blev også 1-9 til Adanys Cordero, inden kampen 

var slut. 

 

”Det var rigtig træls. Hun var virkelig teknisk god, og der var ikke så meget at komme efter. Hun bliver ikke verdensmester, men hun fortjente at 

vinde den her kamp,” siger en fattet Michelle Sole, der har lært meget at sit første senior VM. 

 

”Først og fremmest har det været rigtig fedt at kæmpe på hjemmebane. Det var kæmpe stort. Og jeg kan tage en masse gode erfaringer med mig. 

De mentale forberedelser, som Jesper Roesen har trænet meget med os op til VM, har givet mig meget. Jeg er blevet bedre til at tro på mig selv, 

og jeg skal nok komme stærkt igen,” siger Michelle Sole. 

VM blev en succes 
VM i taekwondo i Ballerup blev en succes organisatorisk og deltagermæssigt, men ikke sportsligt 

 

VM i taekwondo på hjemmebane i Ballerup Super Arena blev en stor organisatorisk, deltagermæssig og publikumsmæssig succes. For de danske 

kæmpere var der dog begrænset succes, og målsætningen om en medalje blev ikke opfyldt. 

 

Fem intense dage i Ballerup Super Arena er snart slut. Dansk Taekwondo Forbund har fået stor ros fra det internationale taekwondo forbund, 

WTF, for at arrangere det bedste og største VM i taekwondo nogensinde, og selv med relativt få frivillige er VM forløbet stort set uden 

problemer. 

 

På den sportslige side er indsatsen imidlertid ikke godkendt, idet målsætningen om en medalje og to kvartfinalepladser til de 12 danske kæmpere 

ikke blev opfyldt. Selvom det sportslige resultat var skuffende, er der grund til optimisme i dansk taekwondo, idet de unge kæmpere leverede 

gode resultater. 

 

"Rent sportsligt har VM ikke været helt tilfredsstillende i forhold til vores målsætning, hvor tre kvartfinaler ville være acceptabelt mens en 

medalje var målet. Der er mange faktorer, der spiller ind på det sportslige resultat, men de fleste gjorde hvad de kunne på banen og havde hjertet 

med og den rigtige indstilling," fortæller landstræner Jesper Roesen og nævner lange skadesforløb hos mange af kæmperne, som en af de 

faktorer, der kunne have indflydelse på det sportslige resultat for Danmark. 

 

De unge viste vejen 

Et par af VM-debutanterne viste lovende takter med flotte sejre, der lover godt for kvalifikationschancerne til OL i London i 2012. 

 

"Mark Hansen (23 år, kæmper i minus 87 kilo) er med for første gang til et VM, og i begge sine kampe går han ud og præsterer en flot indsats. I 

første runde vinder han over en koreaner og er lige ved at vinde over en rutineret brite og OL-deltager i anden kamp. Det er ikke overraskende 

for mig, at Mark klarede sig så godt, for jeg ved, han kan præstere på det niveau. Han satsede alt, var aggressiv og troede på sin chance helt til 

sidst," siger Jesper Roesen, der nævner VM-debutantens indstilling som en væsentlig faktor for det flotte resultat. 

 

"Hans indsats mod de her rigtig stærke kæmpere giver sikkerhed og selvtillid i forhold til hans niveau. Han kan sige til sig selv, at han er på 

niveau med de bedste, og han har tiden foran sig. Disse erfaringer giver ham sikkerhed for, at den måde han træner og forbereder sig på er den 

rigtige vej at gå for ham," siger Jesper Roesen. 

 

 



WTF’s dom: Bedste VM hidtil 

VM i taekwondo i Danmark er det bedste til dato, ifølge det internationale taekwondo forbund, WTF. 

 

De danske arrangører af VM i taekwondo i Ballerup Super Arena kan godt klappe sig selv på skulderen. Verdensmesterskaberne i Danmark er 

nemlig de bedste nogensinde. Det er den entydige dom fra det internationale taekwondo forbund, WTF, samt fra kæmperne. 

 

”Dette VM er det største nogensinde i historien. Over 1.000 deltagere, fem kampmadrasser, de nye elektroniske dragter samt video replay. Det er 

virkelig et fantastisk VM. Vi skriver historie,” siger Chakir Chelbalt, næstformand i dommerkomiteen i WTF. 

 

Det er en stolt formand for Dansk Taekwondo Forbund, der på sidstedagen af VM gør status. 

 

”De tilbagemeldinger jeg får fra WTF og kæmperne er, at der aldrig har været afholdt så godt et VM. Og det endda med så få frivillige, som vi 

har haft med. Det har været fantastisk,” siger formand for DTaF, Søren Holmgård Knudsen. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for VM i taekwondo 

Ballerup Super Arena 14.-18. oktober 2009 

http://www.cph2009.dk/ 

Søren Holmgård Knudsen stopper som formand i DTaF 
Det er med stor beklagelse vi må meddele at Søren har valgt at stoppe som formand i forbundet. Hovedbestyrelsen er utrolig trist over 

meddelelsen, men må tage den til efterretning. Vi mister en utrolig samarbejdspartner og arbejdshest i DTaF, hvor han de senest 5 ½ år 

sammen med skiftende bestyrelser har sat sit præg på DTaF. Vi kommer til at savne Søren på mange områder og frem for alt hans 

kammeratskab i det daglige arbejde med udvikling af taekwondo i Danmark. 

 

Vi håber og tror Søren finder en anden rolle i taekwondo sporten i Danmark, men uanset hvad Søren vælger, vil vi takke for det altid utrættelige 

arbejde Søren har leveret i frivillighedens tjeneste og ønsker ham og hans familie alt det bedste i fremtiden. 

 

Konstituering & ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 

Hovedbestyrelsen har besluttet følgende i forlængelse af Sørens beslutning. 

 

- Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i januar måned (dato tilgår snarest muligt). Punkt valg af ny formand for DTaF. 

 

- Indtil det ekstraordinære rep.møde konstituere sig HB som følger: 

Konst. formand Torben Hansen (inkl. økonomiansv.), konst. næstformand uden fast funktion Tommy Mortensen, BIU formand Jan Rudebeck, 

EIU formand Søren Fabricius, sekretær Annika Mortensen. 

 

Det ekstraordinære rep.møde afholdes i januar, da vi lige nu må koncentrere os om afslutningen af VM regnskab, evalueringer til partnere, 

rapportering til WTF samt budgetarbejde 2010. Endvidere er der en stor opgave omkring eliteområdet på kampsiden, som kommer til at tage 

meget fokus den kommende måneds tid. 

 

Så vi anmoder om arbejdsro, så vi kan få afsluttet disse vigtige områder den næste ca. 1 ½ månedstid. 

 

Spørgsmål vedr. denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21730333. 

 

Pva. Hovedbestyrelsen 

Torben Hansen 

DTaF 

EM Poomsae 2009: Holdet godt ankommet til Portugal 
Det danske EM hold i poomsae er ankommet og har haft nogle gode træninger før starten på EM lørdag. EM i poomsae i Portugal er 

præget af knap så god organisation, så i skrivende stud er det danske hold endnu ikke akkrediteret til stævnet. Fredag venter den 

vigtige lodtrækning, som i mange klasser er afgørende for finalechancer og dermed metal til Danmark. 



 

 

Du kan læse mere om EM i poomsae på dette site: http://www.europoomsae2009.com/ 

 

Det danske hold består af følgende udøvere: 

 

Junior Herrer Benjamin H. Harder, Gladsaxe 

Junior Damer Alexandra von Münchow, Gladsaxe 

senior 1 Herrer Tobias Jessen, Viby 

Senior 1 Damer Sanne B. Jensen, Skanderborg 

Senior 2 Damer Annika Mortensen, Gladsaxe 

Senior 2 Herrer Kim Nedergaard, Skive 

Master 1 Herrer KyTu Dang, Rødovre 

Master 1 Damer Karin Schwartz, Esbjerg City 

Master 2 Damer Lis Borring, Bornholm 

Synkron herrer Kim Nedergaard, Skive Tobias Jessen, Viby og Bjarke Follin, Aalborg 

Mix – 35 Sanne B. Jensen, Skanderborg og Emil Knudsen, Viby 

Mix 35- Annika Mortensen og Bodo von Münchow, Gladsaxe 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

U21 EM - Spanien: Bronze til Fikret Filicki, Rødovre 
Det første U21 EM nogensinde blev afholdt i Vigo, Spanien i den forgangne uge, og kamplandsholdet fik en kærkommen opmuntring 

oven på VM i København, da Fikret Filicki tog EM bronze og flere at de andre unge udøvere leverede flotte præstationer og var tæt på 

semifinaler og dermed endnu mere metal til Danmark. Landsholdstræner Jesper Roesens kommentarer til U21 EM holdet 

præstationer: "Holdet som helhed viste god fight på banen og blev ved til det sidste. Kæmperne var gode til at følge den lagte taktik. I 

flere af de tabte kampe, der gjaldt adgang til semifinalerne var det marginaler, der gjorde udslaget, desværre i modstanderens favør. 

Dette U 21 EM viser, at der er stort potentiale i de unge kæmpere, men det kræver hårdt arbejde at nå helt til tops." 

 

Mesterskabet blev kæmpet med Daedo's elektronisk kampveste, som efter holdets mening virkede rigtig godt. 

 

Nedenfor resultaterne af holdet kampe ved EM. 

 

Fikret Filicki, Rødovre: 

 

1/4-finale Fikret vs. Colic 16-6 

Semifinale Fikret vs. Akkus, Tyrkiet 4-6 

 

Den tyrkiske kæmper vinder sølv. Vinder bliver Shakhbanov, Rusland 

 

Rachid Ghiyati, Nørrebro: 

 

1/8-finale Rachid vs. Piatrovich, Belarus 12-11 

1/4-finale Rachid vs. Rodzik, Polen 8-12 

 

Rodzik tabte senere i semifinalen. Vinderen af vægtklassen bliver Basagbugday, Tyrkiet. 

 

Jon Ludvig, Rødovre: 

 

1/8-finale Jon vs. Di Maggio, Italien 1-0 i sudden death (efter 4-4 i ordinær tid) 

1/4-finale Jon vs. Khomenko, Ukraine 12-13 

 

Khomenkho kommer helt til finalen og taber denne i sudden death til Yarashevich, Hvide Rusland. 



 

Michelle Sole, Århus Vest: 

 

1/8-finale Michelle vs. Prusaczyk, Polen 8-3 

1/4-finale Michelle vs. Niare, Frankrig 7-14 

 

Den franske kæmper vinder senere bronze. Vinder af klassen bliver Belanouskaya, Hvide Rusland 

 

Salameh Eljaja, Slagelse: 

 

1/16-finale Salameh vs. Ojanen, Finland 6-13 

 

U 21 europamester i denne klasse blev den spanske kæmper Raul Bouzas 

 

Sandra Christensen, Nørrebro: 

 

1/4-finale Sandra vs. Rivera, Spanien 9-11 

 

Rivera taber semifinalen til den senere vinder Azeiz, Frankrig 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

EM Poomsae 2009: Acceptabel lodtrækning for det 

danske hold 
Inden starten på EM i Poomsae i Portugal i dag fik det danske hold en nogenlunde acceptabel lodtrækning på mht. startplads i 

grupperne (startplads midt til sidst i gruppen er altid at foretrække) samt de figurer udøverne/holdene skal gå i grupperne. Kun i to 

grupper fik danske udøvere den tvivlsomme ære at starte grupperne. De store medaljehåb, KyTu Dang og Herrer Synkronholdet, 

starter alle midt i gruppen eller senere. Mht til valg af hvilke figurer der skal vises i de forskellige runder kunne lodtrækningen have 

været mere fordelagtig, men vurdering fra landsholdstræner Mark Lee Larsen lyder dog på at det ikke er helt ringe. Der er derfor god 

med optimisme på landsholdet før starten lørdag. 

 

Der er 23 lande og små 200 deltagere er tilmeldt årets EM i Poomsae. En nyhed på EM programmet i år er, at der for første gang er opvisning 

med på programmet. Da dette først bliver afviklet efter alle poomse grupperne er overstået, har Danmark valgt at stille med et hold fra DTDT - 

primært blandt de medlemmer som både er på DTDT og landsholdet og under ledelse af Christian Flindt, som ligeledes er med som landsholdets 

fysioterapeut. 

 

Danmarks målsætning til dette EM vil være to medaljer og to finale pladser foruden de udøvere der er direkte i finalen (dvs. top 8). 

 

Nedenfor er plan for afviklingen af EM og startpladsen i grupperne. 

 

Følgende skal på banen lørdag d 14. november: 

 

Junior Herrer Benjamin H. Harder, Gladsaxe - starter som 4 ud af 17 

Junior Damer Alexandra von Münchow, Gladsaxe - starter som 16 ud af 16 

Senior 1 Herrer Tobias Jessen, Viby - starter som 1 ud af 15 

Senior 1 Damer Sanne B. Jensen, Skanderborg - starter som 13 ud af 17 

Senior 2 Herrer Kim Nedergaard, Skive - starter som 9 ud af 16 

Mix 35- Annika Mortensen og Bodo von Münchow, Gladsaxe - starter som3 ud af 8 

 

Følgende skal på banen søndag d. 15.november: 

 



Senior 2 Damer Annika Mortensen, Gladsaxe - starter som 1 ud af 8 

Master 1 Herrer KyTu Dang, Rødovre - starter som 8 ud af 12 

Master 1 Damer Karin Schwartz, Esbjerg City - starter som 5 ud af 10 

Master 2 Damer Lis Borring, Bornholm - - starter som 3 ud af 5 

Synkron herrer Kim Nedergaard, Skive Tobias Jessen, Viby og Bjarke Follin, Aalborg - starter som 11 ud af 11 

Mix – 35 Sanne B. Jensen, Skanderborg og Emil Knudsen, Viby - starter som 11 ud af 16 

 

Opvisningshold bestående af: Christian Flindt, KyTu Dang, Khoa Dang Ngo, Emil Knudsen, Bjarke Larsen, Sanne Jensen og Mark Lee Larsen. 

 

Med venlig hilsen 

Mark Lee Larsen, Landsholdstræner 

Torben Hansen, Infoafd. 

EM Poomsae 2009: Bronze til Kim Nedergaard på 

førstedagen 
Så kom EM i Poomsae i gang. Men sikke en skandale. Det organisatoriske kaos har nået nye højder i Portugal. Stævneledelsen måtte 

pga. problemer med trådløst netværk ud at købe netværkskabler inden stævnet kunne startes med 3 timers forsinkelse. Endvidere har 

der konstant været ændret i tidsplanen og dommerne til EM har ikke fået opdateret retningslinierne. Så deltagerne ved årets EM har 

virkelig fået udfordringer udover det sædvanlige. Heldigvis har landsholdet netop haft sådanne vilkår i tankerne og specifikt trænet 

mentaltræning så man ikke lader sig gå på at disse udefrakommende faktorer som man alligevel ikke har indflydelse på. Kim 

Nedergaard (Skive) deltog i gruppen Senior 2, hvor der deltog flere medaljevindere fra VM. Kim var helt rolig og leverede én af sine 

bedste stævnepræstationer nogensinde. Trods et par små balancefejl kunne Kim sikre Danmark den første medalje ved dette EM. Det 

blev til en virkelig flot bronze delt med Jan Åge Østby fra Norge. Sølv gik til Marcus Ketteniss fra Tyskland og guld gik atter til 

regerende europamester Pedro Campillo fra Spanien.... 

 

 

Junior herre: 

 

Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) var Danmarks første mand i aktion i gruppen junior herre. I semifinalen leverede han en præstation 

hvor han levede op til sit allerbedste. Tættere på kunne det ikke være, med kun 0,01 point missede han finalen. 

 

Senior dame 1: 

Sanne Jensen (Skanderborg) var tændt, men meget utilfredstillende var det at hendes opstart blev afbrudt af tekniske problemer. Således måtte 

hun gå ud igen af banen efter at have ventet flere minutter på at komme i gang. Dette var muligvis årsagen til en lidt påvirket første figur hvor 

hun lavede en ærgerlig balancefejl. Sanne endte således på en 9.plads med kun 0,02 point fra finalen i senior dame 1. 

 

Junior dame: 

Samme ærgerlige skæbne overgik Alexandra von Münchow (Gladsaxe) i junior dame. Alexandra var mere rolig end normal – hun og havde haft 

god gavn af mentaltræningen. Hun leverede en rigtig god præstation men stadig lidt fra hendes optimale performance. Hun endte på en delt 9 

plads med Kirstin Vo fra Norge kun 0,02 fra finalen. 

 

Senior herre 1: 

Tobias Jessen (Viby) var yderst opsat på at give den gas i senior herre 1, men en ærgerlig balancefejl i første figur bragte ham lidt ud af 

fatningen og pointene var ikke optimale. Heldigvis fik Danmark brudt den kedelige tendens og lykken tilsmilede os til en afveksling. På en delt 

8. plads fik Tobias lige knebet sig med i finalen. Denne finale Tobias mere afslappet, men desværre var der en stor balancefejl som gjorde at han 

ikke kunne blande sig i topstriden. Der trak Tyrkerne det længste strå mens Frankrig, Tyskland og Spanien sluttet i nævnte rækkefølge efter de 

alle tre var i omkamp. Tobias formåede trods sin store balancefejl at slutte som nr 8 og slog således Rusland i finalen. 

 

Mixpar 35-: 

Der var debut til Annika Mortensen og Bodo von Münchow (Begge Gladsaxe)i Pair 2. Trods en større teknisk fejl formåede holdet at slutte på 

en 7.plads kun 0,01 point fra 6.pladsen. Med lide mere rutine og forbedringer teknisk individuel kan dette hold absolut nå meget længere. 



 

 

 

 

Status efter 1 dag er således: 

1 x Bronzemedalje 

2 x Finalepladser 

3 x 9.pladser kun marginalt fra en finaleplads. 

 

Altså en fin start på EM for de danske deltagere. 

 

Lørdagens konkurrencer sluttede først omkring midnat, så landsholdet håber på en mere smidig afvikling af stævnet søndag, hvor favoritten 

KyTu Dang skal forsvare sin EM titel og de danske synkron drenge skal forsøge at få deres første EM medalje i hus. 

 

Med venlig hilsen 

Mark Lee Larsen, Landsholdstræner 

Torben Hansen, Infoafd. 

Budo Nord Scandinavian Open: Resultater 2009 
Budo Nord Scandinavian Open blev afviklet lørdag og det med stor dansk dominans i både kamp og teknik klasserne. I alt 300 

deltagere fra 5 lande deltog i årets stævne. Holdkonkurrencen i kamp blev vundet meget knebent af Brande Taekwondo Klub med 45 

point foran Nørrebro med 44 point. I teknik løb den norske klub Vestli med førstepladsen med 55 point foran Gladsaxe med 35 point. 

Budo Nord Scandinavian Open afslutter den internationale stævnesæson på dansk grund. En sæson som inkluderede det største og mest 

succesfulde VM i kamp i historien, som Dansk Taekwondo Forbund var vært for i Ballerup. 

 

 

 

Nedenfor følger resultatservice fra seniorklasserne. Øvrige resultater kan ses HER 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

 

Vinderne i senior kampklasserne: 

Herrer: 

-58 kg Wahdat Nazari, Brande 

-62 kg Dennis Kristensen, Vejle 

-68 kg Jan R. Frederiksen, Århus Vest 

-74 kg Osama Salame, Nørrebro 

-80 kg Aschot Petrosian, Glückstadt - D 

87 kg- Thomas Brøgger, Århus Vest 

 

Damer: 

-49 kg Charlotte Bjelke, Esbjerg 

-57 kg Marlene Bach, Midtdjurs 

-62 kg Michelle Sole, Århus Vest 

 

Vinderne i teknikklasserne: 

Senior 1 herrer: Jonas Bryde, Gladsaxe 

Senior 1 damer: Mia T. Christensen, RIsskov 

Senior 2 herrer: Se Bourn Tran, Vestli – N 

Master 1 herrer: Dannie Frederiksen, Vejle 

Master 1 damer: Anne P.G. Rudi, Vestli – N 

Mixpar -35 år: Risskov 

Synkron herrer: Vestli - N 

http://www.taekwondo.dk/presse_resultater.asp


EM Poomsae 2009: KyTu Dang vinder 8. EM titel 
Ved Europamesterskaberne i teknik i Portimao, Portugal fik det danske tekniklandshold hentet de bedste resultat i flere år. Med 1 guld, 

3 bronzemedaljer og flere finalepladser var det med stor tilfredshed den danske landsholdstræner Mark Lee Larsen kunne fortælle om 

resultaterne af årets EM. KyTu Dang, Rødovre genvandt sit 8. Europamesterskab. Som den mest vindende teknikdeltager i Europa og 

måske i Verden var forventningerne til KyTu Dang tårnhøje, men heldigvis levede han op til favoritværdigheden gennem alle runder 

ved EM og sikrede sig endnu en EM titel. Finale runden endte med følgende point KyTu Dang 8,17 point, 2. Andrea Bocca, Italien 8,09 

point og 3. Kahmel Yilmaz, Tyrkiet 7,99 point. KyTu Dang er også tidligere Verdensmester og VM sølvvinder... 

 

Kim Nedergaard, Skive tog flot EM bronze: 

Kim Nedergaard leverende en forrygende indsats i gruppen senior 2, hvor han efter en koncentreret indsats i alle runder sikrede sig sin første EM 

bronzemedalje kun overgået af den regerende Europamester Pedre Campillo, Spanien og Marcus Ketteniss, Tyskland. 

 

Synkronholdet tog EM bronze: 

På forhånd var der regnet med en medalje til det dansk synkronhold bestående af Kim Nedergaard – Skive, Tobias Jessen – Viby og Bjarke 

Follin, Aalborg. Efter ellers en sikker og koncentreret indsats i semifinalen var holdet lidt nervøse i finalerunden. Og trods en fin indsats og en 

EM bronze var der lidt skuffelse af spore fra holdet, som havde sat næsen op efter lidt mere ved EM. Tyrkiet vandt gruppen foran Spanien. 

 

Lis Borring, Bornholm tog en flot EM bronze 

I gruppen Master 1 tog Danmark endnu en lidt overraskende EM medalje, da Lis Borring fra Bornholm efter en overbevisende og fokuseret 

indsats kunne sikre sig den 4. danske EM medalje ved Europamesterskaberne 2009. Lis Borring blev kun overgået af Italien og Spanien. 

 

Nedenfor følger en oversigt over øvrige resultater fra de danske udøvere ved EM 2009 i Portimao, Portugal. 

 

Spørgsmål til nærværende pressemeddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21730333 eller landsholdstræner Mark Lee Larsen tlf. 21658852. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

 

Øvrige danske EM 2009 resultater 

 

- Master 1 Damer Karin Schwartz, Esbjerg City – flot 5. plads i finalen (Karin Schwartz er tidligere Europamester i kamp og debuterede i 

teknikdisciplinen ved EM 2009) 

 

- Mixpar – 35 Sanne B. Jensen, Skanderborg og Emil Knudsen, Viby – flot 6. plads i finalen. 

- Mixpar 35- Annika Mortensen og Bodo von Münchow, Gladsaxe – 7. plads i finalen 

 

- Junior Herrer Benjamin H. Harder, Gladsaxe – 9.plads 

- Junior Damer Alexandra von Münchow, Gladsaxe – 9.plads 

- Senior 1 Herrer Tobias Jessen, Viby – 8. plads i finalen 

- Senior 1 Damer Sanne B. Jensen, Skanderborg – 9.plads 

- Senior 2 Damer Annika Mortensen, Gladsaxe – semifinale blev endestationen 

- Opvisningshold bestående af: Christian Flindt, KyTu Dang, Khoa Dang Ngo, Emil Knudsen, Bjarke Larsen, Sanne Jensen og Mark Lee 

Larsen. Flot 2. plads i denne EM testdisciplin til holdet kun overgået af Spanien. 

Konkurrence 
Sim Uu udlodder 2 pladser til Kampsports Højskolen Bosei 



 

Sim Uu Taekwondo, udlodder 2 pladser til Kampsports højskolen Bosei, hvor du kan vinde et ophold på 25 uger på skolen. Her kan du blive 

undervist af nogle af Danmarks bedste kampsports instruktører, fra forskellige genre. 

 

Konkurrencen er for alle medlemmer af Dansk Taekwondo Forbund. 

 

Se mere om konkurrencen i denne pdf ( http://simuu.dk/andredocs/konkurrence.pdf ) og læs mere om Bosei på www.bosei.dk 

 

Sidste deadline er den 3. december 2009. 

 

Mvh. 

Sim Uu Taekwondo 

Uofficiel EM sølvmedalje i opvisning til DTDT 
Ved EM i Poomsae i Portugal, var opvisning med for første gang. Disciplinen var med på prøve, for at vurdere muligheden som fast 

disciplin fremover. DTDT, Danish Taekwondo Demonstration Team, stillede med et 7 mand stort hold, der fik klart den højeste score 

ved EM... DTDT stillede med et 7 mand stort hold, bestående af Ky Tu Dang, Mark Lee Larsen, Bjarke Follin Larsen, Khoa Dang Ngo, 

Emil Knudsen, Sanne Jensen og Christian Flindt - under ledelse af sidstnævnte. 

 

Konkurrencen går ud på at vise så mange forskellige aspekter af taekwondo som muligt, med så flotte teknikker som muligt, samtidig med at 

underholdningsværdien skal være så 

høj som muligt. Reglerne var med udgangspunkt i eksisterende regler fra det spanske taekwondo forbund og disse skulle stå sin prøve, idet det 

europæiske taekwondo forbund, vil adaptere disse, afhængig af succesen. Og lad det være sagt med det samme... Reglerne var ingen succes. 

 

DTDT scorede ved stævnet det højeste gennemsnit af alle de hold der deltog (4). 

Det var dermed en enig dommerstab på banen, der havde givet de højeste point til DTDT, der i første omgang var helt sikre på førstepladsen og 

dermed europamesterskabet, ved dette første 

forsøg på en konkurrence i opvisning. Disse point blev annonceret i hallen, på storskærme og der var derfor ikke nogen tvivl om scoren! 

 

Der gik dog ikke mere end en halv time, inden der kom en official ned og forklarede, at vi alligevel ikke havde vundet, idet der efterfølgende var 

levet korrigeret i vores point af den spanske dommer, der godkendte alle de andre dommeres point, fordi de var i tvivl om reglerne. 

Det viste sig, at nogle af udøverne på DTDT havde placeret sig et forkert sted på måtten, hvor opvisningen foregik og dette kostede altså flere 

minuspoint og dermed europamesterskabet. 

- det kan man selvfølgelig sige er ok.. Problemet var, at der var lempet på reglerne så der var flere spanske hold med i konkurrencen, brædderne 

bestod af flamengo, idet de skulle være en 

bestemt størrelse og dommerne kendte tilsyneladende ikke reglerne, idet den spanske dommer måtte korrigere dem efterfølgende. Så problemet 

var altså, at der blev korrigeret i regler ét sted, 

men ikke et andet sted - hvilket gav DTDT sølv, i stedet for et europamesterskab, som ellers var ganske fortjent efter den flotte dommerscore 

(9,4 ud af 10 mulige) næsthøjest scorende var 

spanien (9,2/10) 

 

På DTDT er vi dog tilfredse med vores show og stolte over at være det hold der fik klart flest point og størst bifald fra publikummet.  

 

Regler skal justeres og her håber vi at få så stor indflydelse på reglerne fremover, som overhovedet muligt. 

 

Så vi vender tilbage om nogle år og forsøger at erobre europamesterskabet til Danmark! 

 

http://simuu.dk/andredocs/konkurrence.pdf
http://www.bosei.dk/


Christian Flindt, 

DTDT 

Den 5-dobbelte Verdensmester Steven Lopez knock outet 
Ved World Taekwondo Tour i Mexico tog Aaron Cook fra England en overraskende 1. plads, da han i finalen i -80 kg. klassen knock 

outede den 5 dobbelte Verdensmester Steven Lopez. Se den dramatiske KO i dette youtube klip. Lidt "dansk" medalje var der også ved 

World Taekwondo Tour, da Euda Carias Morales, som gennem snart lang tid har trænet under Jesper Roesen og det danske landshold 

samt i Rødovre Taekwondo Klub, tog en flot sølvmedalje i 57 kg. klassen ved stævnet. World Taekwondo Tour er en test på den 

taekwondo liga, som WTF forsøger at etablere. Se resultater fra stævnet her: 

 

Competition Results of World Taekwondo Tour 2009 Mexico (Nov. 14, 2009, Mexico City) 

 

Men’s -58kg Category: 

1st place : Gabriel Mercedes (Dominican Republic) 

2nd place : Marcio Ferreira (Brazil) 

3rd place : Joel Gonzalez Bonilla (Spain) 

Damian Villa (Mexico) 

 

Men’s -68kg Category: 

1st : Idulio Islas (Mexico) 

2nd : Mohammad Bagheri (Iran) 

3rd : Daniel Manz (Germany) 

Maxim Potvin (Canada) 

 

Men’s -80kg Category: 

1st : Aaron Cook (Great Britain) 

2nd : Steven Lopez (U.S.A.) 

3rd : Jung-ho Park (Korea) 

Farzad Abdolahi (Iran) 

 

Women’s -57kg Category: 

1st : Su-jeong Lim (Korea) 

2nd : Euda Carias Morales (Guatemala) 

3rd : Diana Lopez (U.S.A.) 

Andrea Rica Taboada (Spain) 

Nørrebro, Brande og Rødovre opstarter elite-/talentudvik- 

lingssamarbejde 
Nørrebro, Brande og Rødovre Taekwondo Klubber har indgået et meget interessant 3-klubsamarbejde omkring elite-/talentarbejde for 

fremtidens Taekwondo kæmpere. Samarbejdet blev påbegyndt 1 november 2009, og det er allerede blevet en succes. Klubberne deltager 

således i en fælles træningslejr i slutningen af december måned. 

 

Foto er fra den første træningssamling i samarbejdet. 

På vegne af klubberne 

Farooq Rashid 

Dansk Taekwondo Forbund vokser - nu over 7000 

licenser! 



Man skal mange år tilbage for at se lignende medlemstal i de danske taekwondo klubber. Uden tvivl er det en af gevinsterne ved den 

øgede synlighed taekwondo har fået op til VM i Ballerup samt en super indsats i klubberne som har bragt os alle i denne positive 

situation. Godt arbejde og held og lykke med fastholdelsen af medlemmerne ! De største klubber i Danmark er pt. Gladsaxe med 279 

medlemmer efterfulgt af Risskov og Skanderborg med hver 264 medlemmer. Se top 10 listen nedenfor: 

 

 

Klub TOP 10 pr. november 2009: 

 

1. Gladsaxe 279 

2. Skanderborg 264 

2. Risskov 264 

4. København 237 

5. Vejle 222 

6. Esbjerg 187 

7. Nørrebro 185 

8. Skive 170 

9. Lyngby 158 

10. Rødovre 156 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 16/1 2010 
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes den 16/1 2010 i Vejle. Dagsorden, tilmelding og klubbernes stemmeoversigt udsendes 

den kommende uge. Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen 

 

Brande godkendt som Elite-/Talentcenter kamp 
Brande Taekwondo Klub er pr. 15. november 2009 blevet godkendt hermed som Elite- og talentcenter under Dansk 

TaekwondoForbund. Dette indebærer at Brande Taekwondo Klub vil stille organisation, faciliteter samt trænere mv. til rådighed under 

følgende betingelser: - Træning i elitecentret vil være åbent for alle, - Deltagelse vil ikke kræve medlemskab af Brande Taekwondo 

Klub, - Og den almindelige træning i Elitecentret vil være gratis. 

 



 

Elitecentrets fokus vil være rettet på talentudvikling indenfor kamp, primært med sigte på børn og juniorer. De grundlæggende rammer for 

Elitecentret vil blive fastlagt i fællesskab mellem interessenterne i den nærmeste fremtid. Centrets aktiviteter forventes påbegyndt i begyndelsen 

af 2010. De nærmere detaljer vil blive offentliggjort når den detaljerede planlægning er afsluttet.  

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Åbent hus på Danmarks nye Kampsports Mekka 

Idrætshøjskolen BOSEI ved Præstø 6.december 2009 
Kampsport, indre balance og fordybelse Idrætshøjskolen BOSEI (det tidligere Tokai Bordingschool) er ikke bare et fantastisk sted i 

smukke omgivelser, med de bedste idrætsfaciliteter! Vi er et Mekka for kampsport/kampkunst i Danmark og Norden. Vi har sikret os 

nogle af Danmarks og verdens bedste trænere som højskolelærere på vores Kampsportslinie. Inden for Karate er det Danmarks 

landstræner Britt Larsen, med 10 danske mesterskaber, 30 internationale titler og med 5. dan en af de højst graduerede kvinder inden 

for IOGKF. Inden for Judo er det Sveriges tidligere landstræner og OL deltager Tommy Mortensen, gradueret 6. dan og 10 gange 

Dansk mester, Nordisk mester og broncevinder ved Judo Wold Cup. Inden for Taekwondo er det den tidligere danske landstræner Tae-

Jeong Ko. 

 

Bosei er et sted med stærke forbindelser til Japan og østen, og den livsvisdom og filosofi der ligger bag BUDO. Det er et sted hvor du kommer et 

spadestik dybere, med din træning og med dig selv. 

 

Dagens program 6. december 2009 

13.00 Rundtur på skolen 

13.30 Kalligrafi - skriv dit navn på japansk 

 

Opvisninger i judosal: 

14.00 Aikido 

14.20 Taekwondo 

14.40 Judo 

15.00 Karate 

15.15 Svømmehallen er gratis åben for alle gæster (medbring badetøj, hvis du vil i svømmehal) 

16.00 Tak for idag 

 

Hvornår: 6. december 2009, kl. 13.00 til 16.00 

 

Hvor: Idrætshøjskolen BOSEI, Evensøvlundvej 5. 4720 Præstø 

 

Tilmelding: Ring og fortæl os hvor mange I kommer: +45 55 90 90 90 

 

læs mere på www.bosei.dk 

VM Poomsae Cairo 2009: Det danske hold klar 
Efter et veloverstået EM er de danske teknikudøvere klar til at gøre en indsats til VM i Cairo. Danmark stiller med følgende deltagere: 

Master 1 Herre: KyTu Dang (Rødovre) Senior 1 Dame: Henriette Dalsten (Gladsaxe) Senior 1 Herre: Tobias Jessen (Viby) Senior 2 

Herre: Kim Nedergaard (Skive) Junior Dame: Alexandra von Münchow (Gladsaxe) Junior Herre: Benjamin Hellegaard-Harder 

(Gladsaxe) Team 1 Herre: Bjarke Larsen (Aalborg), Tobias Jessen (Viby), Kim Nedergaard (Skive) Pair 1: Henriette Dalsten 

(Gladsaxe), Bjarke Larsen (Aalborg) Læs om forventningerne her ... 

 

 

Særlig spændende bliver det om nykåret Europamester, KyTu Dang kan tilbage erobre et verdensmesterskab. KyTu er verdensmester fra 2007, 

men i 2008 snød Korea ham for sejren. KyTu er virkelig opsat på at genvinde et verdensmesterskab og slå koreaneren. Den form KyTu viste til 

http://www.bosei.dk/


EM lover godt for hans medaljechancer, men Korea kan være stortset umulige at slå. 

 

Spændende bliver det også hvordan vores synkrondrenge klarer den. Med en fejlfri præstation kan EM-bronzevinderne sagten lav et virkeligt 

fornuftigt resultat, men det kræver deres aller bedste indsats. Her bliver de værste modstandere Iran, Tyrkiet og Korea selvfølgelig hvis de stiller 

op. En finale plads er minumins målsætningen, men en medalje er slet ikke udelukket. 

 

Begge vores juniorer er VM debutanter, men ydede en rigtig god præstation til EM. Det bliver derfor spændende at se hvor langt de kommer i 

selskab med de aller bedste som Korea, Iran, Spanien og Tyrkiet. Kan de holde deres top 10 fra EM er det rigtig flot. 

 

Henriette gjorde en god figur sidste år til VM og i år er hun endnu skarpere. Hun var desværre forhindret i at deltage til EM, så hun er tændt på 

at vise hvad hun kan. Med hendes flotte sparketeknik kan hun matche de aller bedste. Det bliver spændende om håndteknikkerne ligeledes kan 

følge med. Kan de det er en finaleplads ikke et utænkeligt resultalt. 

 

Henriette stiller også op i mix-par sammen med Bjarke. De har ikke gået sammen før og stiller primært op i denne diciplin for at få erfaring på 

gulvet samt evt kaste lidt nerver af sig. Derfor er der ikke egnetlige forventninger til deres placering, men en semifinale plads burde være inden 

for rækkevidde. 

 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

VM Poomsae Cairo 2009: VM-sølv til KyTu Dang for 

3.gang 
KyTu Dang hentede endnu en flot placering ved årets Verdensmesterskaber i de tekniske discipliner i Cairo - Egypten. KyTu Dang var 

opsat på at generobre sit verdensmesterskab fra 2007. I første runde var tempoet lidt for st og langsomt, men hans største konkurrent, 

Korea, lavede en teknisk fejl, og derfor blev Tu klart vinder af første runde. I semifinalen skulle Tu udføre sin ”hade”-figur, men heller 

ikke det kunne gøre en forskel. Efter 2.runde var KyTu stadig klart nummer 1. Dette holdt til finalen, hvor KyTu skulle vise sine 

yndlings figurer. Det var derfor en ekstra opsat Tu som gik på banen.... 

 

Desværre var banerne lagt rigtig dårligt på et podie som er skæv, har huller i og så går der kabler UNDER banen i det område man skal bevæge 

sig på. Et af disse områder fik fat i Tu’s fod i sidste finalefigur, og gav ham en lille balancefejl som blev straffet hårdt af dommerne. Samtidig 

blev koreanerens fejl ikke dømt. Til det tekniske møde havde vi fået forklaret, at fejl som at lande mere end en fod far sin startposition samt ikke 

at lave lyd på stamp eller når man skal slå og sparke, hvor man rammer i håndfladen, ville tælle 0,5 minus point. Det var bl.a. nogle af de nye 

regler de havde indført. Koreaneren lavede i finalen 3 af disse fejl. Han ramte 1 meter forbi startpositionen 2 gange og missede et spark i 

håndfladen. Trods det vandt han stort over KyTu. Det er derfor helt oplagt af dommerne ikke har trukket de 1,5 point fra pointsummen som de 

skulle. En pointsum på 9,8 point er utænkelig – det er det som koreaneren reelt skulle have præsteret hvis dommerne har trukket 1,5 point fra 

hans pointsum. 

 

Resultatet blev derfor endnu en VM sølv til KyTu. 

1. Korea – Gwang-Hyung Yu, 8.30 point. 

2. Danmark – KyTu Dang, 7,91 point 

3. Tyrkiet – Mustafa Yilmaz, 7,85 point 

 

I gruppen junior dame var der VM debut til Alexandra von Münchow (Gladsaxe). Det var desværre en nervøs Alexandra som gik på banen, og 

hun leverede slet ikke det hun viste til EM. En forstrækning i knæet under træningen dagen forinden hæmmede dog Alexandra. Det rakte 

desværre ikke til en plads i semifinalen. 

 

I junior herre var der ligeledes VM debut til Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe). En fornuftig indsats bragte ham videre til semifinalen, 

som ligeledes gik hæderligt. Det gav ham en slut placering som nr. 14 ud af 34. 

 

Humøret er dog stadig højt til i morgen hvor det er vores senior 1 herre (Tobias Jessen) og dame (Henriette Dalsten) gruppe samt mix-par 

(Henriette Dalsten og Bjarke Larsen) som skal i ilden. 



 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

VM Poomsae Cairo 2009: 8. plads til Henriette Dalsten 
I senior 1 dame var Henriette Dalsten Danmarks repræsentant. Hun missede DM pga. VM deltagelsen, og hun var opsat på at vise hun 

er Danmarks bedste i klassen. I øvrigt fyldte hun 20 år i dag. Fødselaren gav sig selv en god gave, da hun med en finaleplads kunne være 

yderst stolt af sin præstation. Blandt 31 nationer endte Henriette på en flot 8.plads. Før finalen lå hun endda på en 5.plads. Der var dog 

dramatik for alle penge i indledende runde. Én af dommernes pointbox går i stykker mens Henriette er på banen. Dette signalerer hun 

med håndtegn, og banelederen råber stop.... 

 

Dette forstyrrer Henriette og hun lavet et kortvarigt stop samt kigger på banelederen inden hun fuldfører sin figur. Dette straffer dommerne som 

et fejlkig. Dette var selvfølgelig ikke Henriettes fejl, og en efterfølgende mundtlig protest efterkommes, men hun når semifinalen uden der er 

behov for at lave runden om som vi ellers havde fået lov til. 

 

Dette er den bedste kvindelige præstation og resultat en dansk deltager nogen sinde har leveret til et VM, og hun slog bl.a. den tyske 

bronzemedaljevinder fra EM for 14 dage siden. Således fik hun sat en fed streg under, at hun er Danmarks bedste udøver i klassen og at det 

danske mesterskab som hun gik glip af, kun er til låns på afbud.  

 

Henriette deltog også sammen med Bjarke Larsen (Aalborg) i mix-par. De to går normalt ikke sammen, men var sat sammen til VM for at få 

banetræning og for at prøve at komme på gulvet inden deres topsatsning gruppe. 

 

Parret leverede dog en fortrinlig indsats og de lignede et par med flere års rutine. Det bragte dem da også en semifinale plads i en gruppe med 37 

par. Og en mindre balance fejl i semifinalen var måske i virkeligheden årsagen til det ikke blev til mere. 

 

Tobias Jessen i senior 1 herre skulle prøve at leve op til EM finalepladsen. Det vidste han ville blive en rigtig svær opgave, og nemmere blev det 

ikke da han figurmæssigt havde været uheldig i første runde. Tobias leverede en stabil indsats, men blev dømt rigtig hårdt på manglede højde på 

sidespark. Således blev det desværre ikke til en semifinale plads til Tobias, der naturligvis er lidt skuffet over sin egen præstation men 

fortrøstningsfuld fordi han ved det er i synkron det virkelig gælder, og nu er de værste nerver kastet over bord. 

 

I morgen er det synkrondrengene og Kim Nedergaard som skal i aktion. Spændende at se om de kan give Danmark endnu et par finalepladser og 

måske lidt mere metal. Både synkron og Kim er jo EM bronzevindere fra fornyeligt afholdte EM. 

 

Mark Lee Larsen 

VM Poomsae Cairo 2009: 7. plads til synkronholdet 
Slutresultatet for det danske hold ved VM 2009 blev således: 1 sølv, to finalepladser (7. og 8.plads), to semifinalepladser (10. og 15.plads) 

og to som ikke kom videre fra indledende runde. Således er målsætningen om 1 medalje og 1 finaleplads opfyldt, men vi havde gerne set 

en dansk verdensmester på podiet. Kim Nedergaard (Skive) var dagens første dansker på gulvet på VM’s sidste dag, dette i senior 2 

herre. I indlederne runde var Kim rigtig skarp, hvilet da også betød en semifinale plads og endda placeret som nr. 4. I semifinalen blev 

der dømt meget anderledes end i indledende runde og dette sammenholdt med et par enkelte småfejl betød en samlet placering som nr. 

10, lige uden for finale pladserne.... 



 

 

Derfor var forventningerne til Bjarke Larsen (Aalborg), Tobias Jessen (Viby) og Kim Nedergaard (Skive) høje i synkron. Med til at opbygge 

denne spænding var, at det var Bjarkes afskedsstævne og synkronholdets sidste opgave sammen. 

En lidt nervøs start i indledende var måske et resultat heraf, men det var nok til at nå semifinalen. Inden denne blev stævnet plusedeligt afbrudt 

1,5 time pga. medaljeoverrækkelse, dette blev udmeldt ret pludseligt. Derfor skulle holdet pludselig nedvarme og varme op igen. Et par balance 

fejl i semifinalen var ved at blive fatal. Efter runden var Danmark på en 9.plads og således ikke med i finalen, men pga. en ikke kendt fejl var 

denne visning forkert og Danmark var nr. 8 og Taiwan måtte forlade banen før finalen. Således var det et dansk hold i finalen som havde fået en 

ny gejst. De ydede en rigtig god præstation, men en lidt usikker balance var nok udslagsgivende. Således blev det en 7.plads men drengene fik 

bogstaveligtalt lukket VM med et brag af en figur som dommerne desværre ikke belønnede med en medalje. 

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

Presseomtale af Lisa Lents taekwondo resultater 
Hovedbestyrelsen vil godt aflive eventuelle misforståelser i forbindelse med presseomtalen af Lisa Lents og hendes taekwondo 

resultater. Lisa Lents har i oveensstemmelse med DTaF og ETU (European Taekwondo Union) overholdt alle regler i forbindelse med 

deltagelse i danske og internationale stævner. Hendes placeringer og medaljer er opnået på fuldt korrekt måde og i overensstemmelse 

med alle regler. 

Jule og nytårhilsen fra DTaF 
Jeg vil gerne på DTaF´s vegne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. I har alle leveret en uvurderlig indsats for dansk taekwondo og 

udviklingen af DTaF på alle områder. 2009 blev uden sammenligning det mest aktive år i forbundets historie. Med udvikling på mange 

områder og afviklingen af det største Verdensmesterskab nogensinde har der virkelig været trukket på alle kræfter. Til tider har vi også 

kunnet se grænserne for hvad vi kan løfte som organisation og hvad vi måske skal have kigget lidt på i fremtiden mht. justeringer i den 

måde vores forbund er skruet sammen på. 2009 var også året hvor vi fik en masse sidegevinster af VM arrangementet og det kæmpe 

arbejde der laves rundt om i klubberne. Således skal over et årti tilbage for at se de flotte medlemstal i klubberne, som vi ser lige nu. 

Langt over 7000 medlemmer er pt. registreret i Dansk Taekwondo Forbund. Stort tillykke med det ! 

 

 

 

Vi kan glæde os over flotte sportslige resultater, hvor KyTu Dang igen blev Europamester og tog en flot sølvmedalje ved VM i Cairo. Endvidere 

fik vi flotte EM bronze medaljer til hhv. Kim Nedergaard, Lis Borring og Herrer synkronholdet i poomsae samt en flot EM bronze ved U21 EM 

i kamp til Fikret Filicki. Desværre blev vi som en række andre specialforbund ramt af Team Danmarks besparelser. Det kræver at vi nu kigger 

grundigt på opbygningen af vores elitearbejde og strømliner dette, så vi også i fremtiden kan levere medaljer til Danmark i samarbejde med 

Team Danmark. 

 

Vi skal i 2010 vælge ny formand for DTaF. Jeg vil se frem til at få denne person på plads i januar måned. Jeg håber, vi finder en person som kan 

fortsætte det arbejde vi har igangsat i et bredt samarbejde og med positiv opbakning fra alle. 

 

Endnu engang de bedste julehilsner til jer og jeres familier. 

 

Med venlig hilsen 



Torben Sachmann Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Søren Fabricius stopper som EIU formand 
HB må med beklagelse meddele at Søren Fabricius har valgt at stoppe som EIU formand af personlige årsager. Vi takker Søren for det 

arbejde, specielt på eliteområdet, han har lagt i DTaF og ønsker ham og hans familie det bedste i fremtiden. 

 

Ny lov om børneattester 
Ved årsskiftet trådte en ny lov omkring indhentning af børneattester i kraft. Fremover skal kommunen sanktionere de foreninger, der 

ikke indhenter børneattester. 

Landets idrætsforeninger skal fremover skrive under på en tro og love erklæring om, at de indhenter børneattester fra de frivillige ledere og 

trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Det er resultatet af en ændring i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft ved årsskiftet. 

 

 

Hvis kommunerne opdager, at idrætsforeningerne alligevel ikke indhenter de lovpligtige attester, får det således mærkbare konsekvenser for 

de respektive foreninger. Kommunen er nemlig fremover forpligtet til ikke at give tilskud eller stille lokaler og anlæg til rådighed for de 

foreninger, der sløser med børneattesterne. 

 

En undersøgelse foretaget af Danmarks Idræts-Forbund og DGI viste for et halvt år siden, at otte procent af de danske idrætsforeninger fortsat 

ikke indhenter de lovpligtige børneattester. 

 

Det er en forbedring i forhold til de 25 procent, som ikke indhentede børneattester for godt et år siden, men kommunikationschef hos Danmarks 

Idræts-Forbund, Morten Mølholm, håber, at den nye lov kan sikre, at antallet kommer yderligere ned.  

 

»I og med at foreningerne skal skriver under på en tro og love erklæring, sender det en klar signalværdi om vigtigheden i, at man sørger for at 

indhente børneattesterne. Vi er nået et stort stykke i vores oplysningsarbejde omkring børneattesterne, men med den nye lov håber vi, at antallet 

af foreninger, der ikke får indsamlet attesterne, kommer endnu længere ned,« siger Morten Mølholm. 

Ejnar Mikkelsen ny formand for DTaF 
På lørdagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Vejle blev Ejnar Mikkelsen fra Brande valgt som ny formand for DTaF i 

kampvalg mod 2 modkandidater. Repræsentantskabet valgte endvidere den tidligere formand Søren Holmgård Knudsen som ny 

Eliteidrætsudvalgsformand. Vi ønsker begge tillykke med valget og held og lykke med det store opgaver der ligger og venter. 

 

DTaF's Hovedbestyrelse ser efter lørdagens valg således ud: 

 

Formand: Ejnar Mikkelsen 

Næstformand: Torben Sachmann Hansen 

Eliteidrætsudv.formand: Søren Holmgård Knudsen 

Breddeidrætsudv.formand: Jan Rudebeck 

Sekretær: Annika Mortensen 



Supp.: Tommy Mortensen 

Supp.: Pia Nikolajsen 

 

Med venlig hilsen 

DTaF's Infoafd. 

Træner 2 uddannelse 
Første hold har gennemført Dansk Taekwondo forbunds nye træneruddannelse 2. Læs mere her... 

 

Her er det første hold som har gennemført Dansk Taekwondo forbunds nye træneruddannelse 2 som løber over 3 hele weekender blev afsluttet i 

weekenden den 16-17/januar 2010 i Nordborg Taekwondo klub. 

Følgerne har med tilfredsstillende resultat gennemført Dansk Taekwondo forbunds kompetencegivende træneruddannelse 2: 

Bagerst fra venstre: 

Danfortræner Brian Rex Aalborg, Danny Poulsen Aalborg, Ove Jensen Nordborg, Tom Jensen Sønderborg, Steen Jessen Esbjerg City, 

Alexander Sommerlund Sønderborg, Steen Larsen Silkeborg, DIF underviser og danfortræner Lars Arnum Esbjerg. Midten Anna Nissen 

Nordborg, Jim Mortensen Vejle, Kim Petersen Nordborg, Ulla Paulsen Nordborg, Danny Wilkenskjeld Nordborg. 

Forrest: 

Simon Jessen Esbjerg City, Bo Kvorning Aalborg, Søren Brøndum Sønderborg, John Paulsen Sønderborg, Tonny de Lasson Aalborg. 

NM resultater fra Nannestad 
Danmark hentede 8 NM titler ved de Nordiske Mesterskaber. På kampsiden var der guld til Mark Hansen, Charlotte Bjelke, Michelle 

Sole i senior klasserne samt Naeam Soltani, Shaker Nazari i juniorklasserne. I teknikklasserne var der guld til Jonas Bryde, Lis Borring 

og til synkronholdet for damer. Du kan finde de fuldstændige resultatlister på det norske forbunds hjemmeside: 

http://www.kampsport.no/t2.asp 

 

Debataften i Ringkøbing 
OBS!!!! Er blevet flyttet til 19 april!!! Oplev Beskæftigelses- og ligestillingsminister Inger Støjberg og to kvinder fra idrættens top – 

mød op og deltag i åben dialog 

 

Denne aften sætter Dansk Firmaidrætsforbund og 

Danmarks Idræts-Forbund fokus på de udfordringer, der 

er, for at få flere kvinder ind i idrættens ledelser. 

Kan vi udarbejde aftaler for flere kvinder i ledelse – og 

forpligte os til at arbejde målrettet for flere kvinder i 

ledelse? 

 

Forlængede ungdoms- og erhvervsuddannelser 
OBS !!! Sidste dag den 29.januar 2010 Jeg skal hermed gøre opmærksomt på, at fredag den 29.januar 2010 er sidste frist for at ansøge 

om forlængelse via Team Danmark. I første omgang er det dig selv der skal ansøge ved Team Danmark. Med sportslig hilsen EIU-

formand, Søren Holmgård Knudsen 24 66 48 72 



LANDSHOLDSTRÆNER KAMP 
For at få sat gang i seniorlandsholdet med øjeblikkelig virkning, har hovedbestyrelsen valgt at ansætte Steen Tiedjen som 

landsholdstræner frem til om med EM i Skt. Petersborg. Læs mere her .... 

Steens kendskab til det nuværende landshold har været udslagsgivende i valget af Steen. 

 

Steen vil straks gå i gang med at planlægge samlinger og stævnedeltagelse frem mod EM samt bestemme overordnede udtagelseskriterier. 

 

Steen vil så hurtig som mulig udsende planer og invitationer. 

 

Steen bliver ansat på en deltidskontrakt. Dette er gjort ud fra DTaF’s økonomi samt Steens eget ønske. 

 

DTaF ønsker Steen velkommen. Der venter et hårdt arbejde med at få samlet et godt hold sammen til EM 

 

Med venlig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Eliteidrætsudvalgsformand, DTaF 

24 66 48 72 

2010 februar - Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Louise Dohn. 

 

BIU-Konkurrencer 
Under emnet "Kvinder på toppen" (KPT), har BIU lavet 2 konkurrencer, hvor præmierne er gavekort til en af vore sponsorers butik. 

Konkurrence 1: 

Nyt logo og "slagord" til KPT. 

1 stk. gavekort á 500,- 

 

Konkurrence 2: 

Spørgeskema til KPT. 

2 stk. gavekort 'a 500,- 

 

Projekt WILD 
Womens International Leadership Development: Starter til april og ansøgningsfristen er d. 1. marts 2010. Der er seks kvinder der har 

mulighed for at deltage WILD programmet. Programmet består af: Tre internationale seminarer, Tre nationale seminarer og En 

mentorordning ... 

Målgruppen er kvinder med politisk (frivillig) erfaring i specialforbundene og som har ambitioner om at få mere indflydelse nationalt og 

internationalt. 



 

Information om projektet og ansøgningsskema kommer på www.dif.dk i uge 5. 

< 

Dansk metal ved det 1. A-class stævne i Europa i 2010 
De danske udøvere var på sejrsskamlen 13 gange i junior og senior rækkerne ved Trelleborg Open den 6. februar 2010. Danmark blev 

sammenlagt nr. 5 i de avancerede rækker i junior og senior. Senior - bronze: Sandra Christensen, Surachet Singsorn, Fikret Filikci.... 

 

Junior: 

Guld: 

Mounir Eljaji 

 

Sølv: 

Annika Hvisthule 

 

Bronze: 

Armina Sanjari 

Nikoline Werdelin 

Reza Rohani 

Murat Ösdemer 

Armin Sommer 

Burak Yilmaz 

Rasmus Antonsen 

Anders Puggaard Jacobsen 

 

Alle resultater kan ses på http://www.tpss.nl/  

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, EIU 

Martin Groth-Poulsen, Islev sendes til Korea i 2 måneder 
Grandmaster Cho Woon Sup har en ven i Korea, Master Kim der skulle bruge en hjælpeinstruktør/instruktør til at undervise i hans 

nye dojang ca. 15 km. Fra Seoul. Martin Groth-Poulsen 3. dan og 22 år gammel, fra Islev taekwondo klub i Danmark, har med bare 2 

ugers varsel taget i mod udfordringen og er taget 2 måneder til Korea for at hjælpe Master Kim og samtidigt leve sin drøm ud ved at 

træne taekwondo kamp i Korea på nogle af de bedste kampuniversiteter, samt undervise de hold hvor hans hjælp er tiltrængt. 

 

 

Martin har trænet de sidste 12 år i Islev taekwondo klub, og føler sig godt rustet til opgaven. 
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Grandmaster Cho har gjort alt hvad han kunne for at hjælpe Martin, samt hjulpet hvad han kunne hjemmefra, så Martin starter eventyret allerede 

i lufthavnen hvor han bliver hentet og kommer godt fra start. 

 

Master Kim´s dojang betaler flybilletten, og Martin får eget værelse hjemme hos Master Kim, samt mad under de 2 måneders ophold. Martin er 

ekstremt heldig, da han skal kun tænke på lommepenge, og ellers bare nyde kultur og træningsoplevelserne. 

 

Traditional Taekwondo Union, vil i de kommende år samarbejde med flere Universiteter i Korea, så mange flere kan få dejlige oplevelser for 

livet med taekwondo i korea. 

 

Med venlig hilsen 

Allan Olsen 

DM Finalerne 2010 - Indbydelse 
DTaF er klar med indbydelsen til DM Finalerne 2010. DM Finalerne 2010 arrangeres i samarbejde med Sport Event Fyn og Team 

Odense Taekwondo Klub. DM Finalerne er støttet af Sport Event Fyn og Odense Kommune samt sponsoreret af Budoxperten. Årets 

finalearrangement bliver i år afviklet i Højby Hallen, da DTaF og Sport Event Fyn måtte acceptere en flytning fra Odense Idrætshal 

pga. en TV kamp i håndbold. Vi forventer dog at skabe nogenlunde de samme intime rammer om specielt de afsluttende seniorfinaler og 

DTDT opvisninger som sidste år. Vi ser frem til endnu et spændende og flot DM Finalearrangement. Du/I kan finde indbydelsen her på 

taekwondo.dk under presse området. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

2010 marts- Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Lis Borring. 

 

Jun. OL Kval/Jun. VM: Vipesan Param klar 
Vipesan Param er klar til starten op Junior OL Kvalen og Junior VM i Mexico. DTaF's infoafdeling forsøger som noget nyt før og 

under stævnerne at linke til Flip Video klip via YouTube. Her kan du høre lidt om Vipesan's forberedelser og forventninger til de 2 

stævner i Mexico. Vipesan skal kæmpe den 3/3 i Junior OL Kvalen og den 6/3 ved Junior VM. 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Jun. OL Kval/Jun. VM: Lodtrækning for Vipesan Param 
Junior OL Kvalifikationen er undervejs i Mexico. Vipesan skal i første kamp møde Libanon og i anden kamp vinderen af Iran-Nigeria. 

I alt er kravet 4 vundne kampe før OL kvalifikationen er i hus. Vipesan skal kæmpe idag onsdag, men pga. -9 timer tidsforskel 



rapporterer vi først fra Junior OL Kvalen i morgen torsdag. DTaF's nye formand Ejnar Mikkelsen og HB suppleant Tommy 

Mortensen deltog i WTF's generalforsamling tirsdag og her blev følgende mesterskaber placeret: WTF World Cup Taekwondo 

Championships bliver afholdt i Kina omkring den 24 juli 2010 WTF World Qualification Tournament for London 2012 Olympic Games 

bliver afholdt Juli 2011 og finder sted i Baku - Aserbajan, som besejrede USA i bidfasen. 5th WTF World Taekwondo Poomse 

Championships bliver afholdt i Kasakhstan men datoen for dette stævne er ikke endeligt fastlagt.... 

Ellers blev WTF generalforsamling brugt til at præsentere DTaFs nye formand for WTF ledelsen og landenes repræsentanter, som tog godt imod 

DTaF med VM i København i frisk erindring. Endvidere fik Ejnar og Tommy lejlighed til at forklare Søren Holmgård Knudsens nye position i 

DTaF. Der var mange hilsner fra WTF og deltagelsen nationer til DTaF efter den succesfulde afholdelse af VM i København. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Junior OL kval/Jun. VM: Vipesan Param færdig ved OL 

Kvalen 
Vipesan er færdig ved Junior OL Kvalen i Mexico efter et 3-8 nederlag til Libanon. Vipesan kom for sent igang med at sætte tempo i 

kampen og kunne ikke indhente modstandere, som Vipesan ellers normalt vil kunne besejre. Vipesan kan nu rette fokus på lørdagens 

Junior VM. Her kan du se de sidste minutter af Vipesans kamp i OL kvalen.. 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Grandmaster Cho Woon Sup, 9.dan indvalgt i 

Kukkiwon's bestyrelse 
Grandmaster Cho er blevet indvalgt i Kukkiwon's Executive Board - Kukkiwon's 12 personers bestyrelsen. Grandmaster Cho bosatte 

sig i Danmark helt tilbage i 1977, hvor han ved siden af at undervise i københavnske klubber, fungerede som livvagt for den koreanske 

ambassadør i Danmark. Senere har Grandmaster Cho haft hovedbase i Norge, men har stadig klubber i Danmark i samarbejdet TTU. 

Vi ønsker Grandmaster Cho tillykke med det flotte tillidshverv og håber det kan give Norden og de nordiske forbund lidt lettere adgang 

til Kukkiwon. 

 

Torben Hansen 

DTaF 

Vindere af BIU konkurrencen 
Vindere af konkurrencen for Kvinder På Toppen er udtrukket. Følgende har vundet gavekort á 500,-: - Viby Olympia - Ulla Paulsen, 

Nordborg - Karina Boeriis, Viby Olympia 

 

Jun. OL Kval/Jun. VM: Exit for Vipesan ved Junior VM i 

første kamp 
Først kamp i Junior VM i Mexico blev endestationen for Vipesan Param. Han mødte en stærk kroatisk kæmper og tabte klart 2-9. Nu 

går turen hjem for den danske delegation efter et langt ophold i Mexico. 

Torben Hansen 

Infoafd. 

DIF medlemsregistrering 2010 



DIF har netop udsendt skemaer til medlemsregistrering for alle DTaF's klubber. Sørg for at onlineregistrere eller indsende skemaet 

snarest muligt. Der er meget kort deadline for registreringen. DTaF's tilskud fra DIF gennem fordelingsnøglen er afhængig af jeres 

registrering, så det er vigtigt i følger op på det. Har klubben ikke modtaget Brev fra DIF med registreringsskemaerne indenfor den 

senest uge, så kontakt DTaF's sekretariat hurtigst muligt. 

 

Torben Hansen 

DTaF Økonomiansv. 

David Coupar udråbt som bedste dommer. 
DTaF’s internationale dommer David Coupar er ved YOG kvalifikation og Junior VM i Tiujana, Mexico blevet udråbt som bedste 

sammen med 4 andre. Stort tillykke til David og DTaF for at levere ”varen”. Det er noget alle i DTaF’s dommerstab og andre i DTaF 

kan være stolte af. De øvrige 4 var: Jose Eduardo (Aruba), Argubi Mohamed (Netherlands), Chiu Carmen (Macao), Soo Hyun Park 

(Korea) 

 

Christina Børglum til “IOA’s 50th International Session 

for Young Participants”. 
Efter ansøgning og anbefaling af Dansk Taekwondo Forbund er Christina Børglum blevet udpeget til at deltage i den delegation som 

Danmarks Idræts-Forbund(DIF) sender til den 50. Olympiske Session i Grækenland. Christina er 32 år og er til daglig vagthavende ved 

politiet. Christina deltog ved VM 2009 i København, men er lige pt. skadet og deltager derfor ikke i Landsholdsaktiviteterne. Det er 

1.gang, at en fra DTaF deltager ved en IOA session. Ud over Christina bliver der kun udpeget en mere fra DIF, så godt gået Christina! 

DTaF ser frem til få en rapport ... 



 

om ”olympisme”, som er temaet på Sessionen, samt om undertemaet ”The Olympic Movement as a platform for peace”  

Sessionen bliver afholdt den 16-30 juni 2010 i Olympia, Grækenland. 

Yderligere oplysninger 

Søren Holmgård Knudsen 

EIU Formand 

German Open 2010. 
I dag kl. 09 startede en 70 personers bus fra DGI-byen i København i retning mod Hamborg. 56 danske udøvere fra 16 klubber er 

tilmeldt stævnet + et antal coaches. De fleste er med bussen, men enkelte klubber havde dog selv arrangeret transport inden DTaF’s 

tilbud kom på banen. Stævnet kan følges via Det Tyske Taekwondo Forbunds hjemmeside: http://www.dtu.de/ eller ... 

 

på http://www.tkd-germanopen.de/  

I skrivende stund kan i finde deltagerlister på klub og pr vægtklasse. 

Held og lykke til de danske udøvere 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

24 66 48 72 

KPT nyt logo 
Kvinder På Toppen har fået nyt logo. Vinderen af logokonkurrencen blev Karina Boeriis, Viby Olympia. BIU 



 

Danmark blev bedste nation til The Open Challenge Cup i 

Belgien 
Hovedparten af det danske tekniklandshold var i weekenden sammen med talentholdet til et internationalt stævne i Belgien, hvor mere 

end 450 deltagere fra hele Europa stille op. Danskerne gjorde en yderst god og tilfredsstillende figur, da de blev det mest vindende hold 

og dermed også mest vindende nation. Se udvalgte resultater herunder. Tekniklandsholdets næste stævne bliver Spain Open i Alicante 

... 

 

.. ultimo april, som vanen tro bliver ét af de mest hårde stævner, da den er klassificeret ETU A-class. Flere europamestre og VM-medaljetagere 

stiller op til dette stævne, og det bliver spændende at følge det danske hold, om de kan gøre sig gældende.  

 

Nedenstående er tekniklandsholdets medaljetagere for The Open Challenge Cup 2010. 

 

De bedste hilsner 

Khoa Dang Ngo 

Assisterende landsholdstræner (DTaF) 

 

Resultatliste: 

Junior damer (14-18 år) 

 

2. plads Michelle Sejersgaard-Jakobsen 

 

Senior 1 herre (19-30 år) 

 

1. plads Jonas Bryde 

 

Senior 2 herre (31-40 år) 

 

1. plads Kim Nedergaard 

 

Master 2 damer (51 år +) 

 

2. plads Lis Borring 

 

Team 1 herre (14-35 år) 

 

1. plads Benjamin Hellegaard Harder, Jonas Bryde, Kim Nedergaard 



German Open 2010: 3 danske sølvmedaljer på 

førstedagen 
De danske kæmpere leverede en flot indsats på German Open's første dag. Således hentede både Mark Hansen - Århus Vest (SH -87), 

Omar Salame - Nørrebro (JH -68) og Rasmus Antonsen - Esbjerg (JH -78) sølvmedaljer ved A-class stævnet i Hamborg. I skrivende 

stund er resultaterne fra søndagens kampe endnu ikke oplyst. Torben Hansen, Infoafd. 

German Open 2010: 2 sølv og 1 bronze på 2-dagen. 
Også på 2-dagen var der 3 medaljer til de danske udøvere: Sølv: Rikke Højholdt Neuks, junior damer 46-49 kg, Solrød TKD Klub 

Shaker Nazari, junior herrer 51-55 kg, Brande TKD Klub Bronze: Mette Jørgensen, junior damer +68 kg, Københavns TKD Klub 

Danmark kom samlet på en 6 plads i landeturneringen .... 

Alle oplysninger vedr. placeringer kan ses og downloades på + der er en masse billeder: 

http://www.tkd-germanopen.de/index_en.php  

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

24 66 48 72 

Masterclass for ungdomstrænere 
Vil I dele ud af jeres viden til andre trænere? DIF leder efter 10 af de allerbedste til at skabe opmærksomhed omkring det gode 

ungdomsarbejde, sætte fokus på ungdomstrænerens kompetencer og hjælpe med at udvikle en ny uddannelse for ungdomstrænere .... 

Alle som har noget at byde på og gerne vil dele deres viden om trænerrollen kan indstilles. Du skal dog opfylde profilen for masterclassdeltager: 

• Er over 25 år og har været ungdomstræner i minimum fem år i en af DIFs medlemsforeninger 

• Har en personlig ambition om at give unge gode idrætsoplevelser frem for resultatmæssige ambitioner 

• Møder unge i øjenhøjde, lytter til dem og er god til at involvere unge 

• Er god til at kommunikere, er parat til at tage nye udfordringer op og se muligheder 

• Har en karismatisk, dynamisk og rummelig personlighed 

Indstilling: 

Klubberne kan indsende indstillinger til sekretær Merete Bernth, mdb@dif.dk, 

der skal være hende i hænde senest den 1. maj 2010. 

I bedes sætte breddekonsulent@taekwondo.dk på som CC til mailen!! 

Læs mere her: Masterclass 

KPT Seminar 
Personlig udvikling - Nå dine mål. …når små skridt også giver succes. ”Små skridt” er en vej til holdbare ændringer i dine vaner. Det 

går ud på at lave små, gradvise ændringer, som bringer dig frem mod dit mål .... 

 

Den 15. maj 2010 kl. 12.00 - 17.00 

Taekwondo Olympia Klub 

Ormslevvej 2 (indgangen findes på Krabbeholms Alle)  

8260 Viby J - Århus 

Tilmelding:  

Senest 19. april 2010 ved: 

Indbetaling af deltagergebyr på Sydbank A/S - Reg.: 7703 kontonummer: 0001104755. Husk venligst i betalingen at angive navn og klubnavn, 

http://www.tkd-germanopen.de/index_en.php
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Masterclass.pdf


samt mærk det "KPT-Seminar". Det er indbetalers ansvar at modtager kan identificere betalingen.  

Tilmelding på mail til breddekonsulent@taekwondo.dk  

Deltagergebyr: kr. 100 

DM Finalerne i Odense på lørdag - EM-udtagelse venter 

for danske taekwondokæmpere 
Det er knap et halvt år siden, Danmark var vært for VM i taekwondo og meget er sket i dansk taekwondo siden VM-dagene i oktober 

2009 i Ballerup. Forbundet arbejder frem mod OL 2012 på at få en smal satsning igennem hos Team Danmark. Det største mål i år er 

EM, der afholdes i Skt. Petersborg, Rusland fra 12.-15. maj. Her vil forbundet satse på færre profiler end til VM på hjemmebane, og 

forhåbentlig få et godt afsæt til OL-kvalifikationen næste år til OL i London 2012. De danske mesterskaber i Odense på lørdag den 27. 

marts er et af udtagelsesstævnerne frem mod EM sammen med de stærkt besatte internationale stævner German Open, der blev 

kæmpet sidste weekend, og Belgium Open, der kæmpes 10.-11. april.... 

 

 

"Et godt resultat ved DM-finalerne er et vigtigt pejlemærke frem mod Belgium Open, der er det sidste udtagelsesstævne inden EM, og der er kun 

to chancer tilbage til at overbevise om sit værd," siger landstræner Steen Tiedjen. 

 

"Vi har lige haft de fleste landsholdskæmpere til German Open, der var et stærkt besat stævne, og hvor OL-håbet Mark Hansen fik en flot 

sølvmedalje i minus 87 kilo. Han fortsætter sin gode udvikling fra VM for knap et halvt år siden, og står forhåbentlig over for et stort resultat til 

EM. Desuden viste vores juniorkæmpere klassen ved at tage 4 sølv- og en bronzemedalje ved stævnet," siger formand for Eliteudvalget i Dansk 

Taekwondo Forbund, Søren Holmgård Knudsen, der samtidig glæder sig over en positiv VM-effekt i de danske taekwondoklubber. 

 

"Der er mange, der gerne vil gøre en indsats i klubberne efter VM. Der var 56 bredde- og elitekæmpere med til German Open i weekenden, og 

det er et rigtig højt tal," siger han. 

 

DM finalerne afholdes på lørdag den 27. marts i Odense: 

Højby Hallen/Højby Skole 

Nørrelunden 20 

5260 Odense S 

 

Program: 

Kl. 09.00-12.00 - kampe 

Kl. 12.00-13.00 - pause 

Kl. 13.00-16.00 - kampe 

Kl. 16.00-18.00 - opvisninger og udvalgte finalekampe 

Med forbehold for ændringer. 

 

Se mere information på: 

http://taekwondo.dk/Default.asp?Id=157 

 

Og deltagerliste på: 

http://taekwondo.dk/media/2010-03-27_DM-Kamp-Odense-delt.pdf 

 

VM-kæmpere: 

10 af de 12 kæmpere, der repræsenterede Danmark ved VM i 2009, stiller op til DM: 

 

Sandra Christensen 

Charlotte Paik Bjelke 

Michelle Sole 

Line Møller Hansen (Var med til VM, men kæmpede ikke pga skade) 



Surachet Singsorn 

Philip Reyes 

Reduane Chtatou 

Lennart Theilgaard 

Mark Hansen 

Zakaria Asidah 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

22 12 02 40 

DM Finalerne i Odense - resultater 
Dagens DM-finaler i taekwondo blev kæmpet i Højby Hallen i Odense og bød på en række favoritsejre til VM-kæmperne fra VM i 

Ballerup i oktober 2009. DM er næstsidste test inden EM-udtagelsen til EM i Skt. Petersborg midt i maj, og landstræner Steen Tiedjen 

ser frem mod EM-udtagelsen: "Der mangler lidt tilspidsning af formen hen mod EM, men generelt var niveauet rigtig flot blandt 

landsholdskæmperne. Kæmperne skal i den sidste test inden EM, Belgium Open midt i april, vise at de kan præstere på internationalt 

niveau også. Der udtages ikke kæmpere i alle vægtklasser, og det er vigtigt, at de kan præstere på internationalt niveau. Jeg ser gode 

medaljemuligheder hos flere af kæmperne i det sidste udtagelsesstævne i Belgien 10.-11. april," siger landsholdstræner Steen Tiedjen. 

Udvalgte eliteresultater: .... 

 

Udvalgte eliteresultater: 

Mænd, minus 54 kg: Surachet Singsorn, Rødovre, der vandt bronze ved EM i 2008 og deltog ved VM på hjemmebane sidste år, slog sin danske 

rival Rachid Ghiyati, Nørrebro, med 11-6 efter en underholdende kamp. De to lynhurtige kæmpere lagde meget aggressivt ud, hvilket betød en 

4-3 føring til Singsorn efter første periode. Kampen var lige da de to kæmpere gik ud til 3. periode, og her viste Singsorn rutinen med en række 

hurtige point til slut. 11-6 (4-3, 5-5, 11-6) 

Mænd minus 58 kg: Den erfarne VM-kæmper Philip Reyes, Rødovre, styrer aggressivt kampen og vinder overlegent finalen over Arsalan Alvi, 

Nørrebro, med 5-1. 5-1 (1-0, 4-0, 5-1) 

Mænd minus 63 kg: Redouane Chtatou, Nørrebro, der var med til VM i Ballerup sidste år, vinder med 1-0 efter en ekstra periode over Jon 

Ludvig, Rødovre. Forsigtig åbning på kampen fra de to unge kæmpere betyder, at kampen går i overtid med stillingen 0-0. Her får Chtatou det 

afgørende point i en knivskarp sparkudveksling i slutfasen. 1-0 E.T. (0-0, 0-0, 0-0) 

Mænd minus 68 kg: Talentet Muzafar Ali, Nørrebro, vinder 5-3 over VM-deltager i minus 74-klassen, Lennart Theilgaard, Solrød, der er 

rykket ned i minus 68 kilo-klassen siden VM i oktober. Kampens indledning var en meget taktisk affære, hvor begge kæmpere var henholdende 

helt indtil sidste periode, hvor Muzafar Ali kunne bruge sin hurtighed til at bringe sig afgørende foran og til sidst vinde 5-3. 5-3 (1-0, 1-1, 5-3) 

Mænd minus 87 kg: VM-deltager Mark Hansen, Århus Vest (German Open sølv, 2010) vinder 8-7 over Fikret Filikci, Rødovre (U21 EM-

bronze 2009) i en intens og lige kamp, der tipper til Mark Hansens fordel i anden periode, hvor han scorer tre point på et hovedspark. 8-7 (2-4, 7-

6, 8-7) 

 

Mænd plus 87 kg: VM-deltager Zakaria Asidah, Rødovre, knockouter Martin Andersen, Herfølge, i anden periode. Veteranen Asidah er i 

kontrol gennem hele kampen og fører 6-1, da han med et spark til hovedet knockouter sin modstander i anden periode. Dermed vinder Zakaria 

Asidah sin 11. DM-titel. (3-1, 9-1 KO) 

Kvinder minus 49 kg: De to VM-deltagere Sandra Christensen, Nørrebro, og Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg kæmpede i samme vægtklasse ved 

DM, som Charlotte Paik Bjelke vandt med 5-2. 

Kvinder minus 57 kg: Ann Holm, Brørup, bliver dansk mester med finalesejr på 2-1 efter sudden death over Line Møller Hansen, Favrskov. 

Kvinder minus 62 kg: VM-deltager Michelle Sole, Århus Vest, var i fuld kontrol og vandt sikkert med 7-0 over Arbresha Miftari, Nørrebro. 7-

0 (4-0, 5-0, 7-0) 

 

Vedhæftede billeder kan benyttes frit redaktionelt. Husk fotokreditering: 

Foto: Thorkild Amdi Christensen/Dansk Taekwondo Forbund 

 

Billedtekster 

Surachet Singsorn vandt minus 54-kiloklassen efter en underholdende kamp. Han ligger lunt til en EM-billet, så han kan forsvare sin bronze fra 

sidste EM i 2008. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Steen Tiedjen - 20 42 26 90 

 

Bedste hilsner 



Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

2010 april - Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Karin Schwartz. 

 

Flytning af DTaF’s sommerlejr 
Kære alle Taekwondo entusiaster, På grund af ændrede byggeplaner hos Ribe Fritidscenter, har vi set os nødsaget til at flytte vores lejr 

til en anden location. I stedet er valget faldet på Vejen Idrætscenter, som uden sammenligning vil være den bedste ramme, som lejren 

nogensinde har haft! For første gang i historien vil samtlige træningsarealer ligger under samme tag, og alle hold vil få flotte 

træningsfaciliteter med tilpas m2. Derudover er de udendørsfaciliteter også i top klasse. Blandt andet ligger der både motionssti, 

atletikbane, agilitybane, kunstgræsbane og udendørs fitness faciliteter lige ved campingarealerne – det fås ganske enkelt ikke bedre! ..... 

 

 

Centeret indeholder, udover flotte træningsfaciliteter, også en super moderne svømmehal, fitness, skydning, judocenter, børneaktivitetsområde, 

cafeteria og meget mere. 

 

Vejen ligger i øvrigt mere centralt end Ribe, og det er således lettere at kommer dertil med tog. Stationen ligger ca. 1 km fra idrætscenteret, 

hvilket også er afstanden til den hyggelige bymidte. 

Vejen Idrætscenter huser i øvrigt også Dan Hostel og et hotel. 

 

Vi har fået lidt at se til med ændring af lejrens beliggenhed i 11. Time, men vores store glæde ved at kunne tilbyde SÅ gode faciliteter, 

overskygger til fulde ulemperne! En af ulemperne er desværre, at vi bliver nødt til at sætte lejrprisen op med 20 kroner for, at kunne holde 

”skindet på næsen”.  

 

For god ordens skyld skal vi oplyse, at alle ændringer er sket i dialog- og med samtykke fra DTaF’s Hovedbestyrelse.  

 

Vi glæder os SÅ meget til at tage i mod jer i Vejen! 

 

De bedste vikinge-hilsner 

 

Esbjerg City Taekwondo Klub 



Belgian Open her i weekenden 
Det internationalt stærkt besatte taekwondostævne i Belgien i weekenden 10.-11. april, Belgian Open, er sidste chance for en EM-

udtagelse for de danske taekwondokæmpere. EM i taekwondo kæmpes i Skt. Petersborg, Rusland, fra 12.-15. maj. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND 

 

Til redaktionen: 

 

“Generelt forventer jeg, at folk kan være med ved dette stævne. Det er vigtigt at de gør det godt som helhed, selvom medaljer selvfølgelig altid 

er flot. De skal I hvert fald nå til 2.-3. runde i gennemsnit og 2,5 vundet kamp for hele holdet vil være et succeskriterium, fordi man så viser, at 

holdet kan løfte hinanden op frem mod EM. To medaljer samlet vil være en succes,” mener landsholdstræner Steen Tiedjen, der sætter et par 

navne på mulige medaljevindere i Belgian Open: 

 

”Jeg tror, Zakaria Asidah kan gøre det godt, og jeg tror også at Philip Reyes og Muzafar Ali kan blande sig i medaljerne. Jeg udtager EM-holdet, 

når vi kommer hjem fra Belgien,” siger landsholdstræner Steen Tiedjen, der lige er vendt hjem fra en træningstur til Norge med dele af 

landsholdet, hvor de danske kæmpere gjorde det godt mod det norske landshold. 

 

Følgende landsholdskæmpere kæmper i Belgien:  

 

Lørdag den 10. april: 

Under 54 kilo 

- Surachet Singsorn, Rødovre 

- Rachid Ghiyati, Nørrebro 

 

Under 63 kilo 

- Jon Ludvig, Rødovre 

 

Under 74 kilo 

- Salameh Eljaja, Nørrebro 

 

Under 87 kilo 

- Fikret Filikci, Rødovre 

 

Søndag den 11. april: 

Under 49 kilo, kvinder 

- Sandra Christensen, Nørrebro 

 

Under 58 kilo 

- Philip Reyes, Rødovre 

 

Under 68 kilo 

- Muzafar Ali, Nørrebro 

 

Over 87 kilo 

- Zakaria Asidah, Rødovre 

 

Landsholdskæmperne vest for Storebælt er i øjeblikket på træningslejr i Miami. 

Video fra Belgian Open (opd. 20.40) 
Det danske taekwondolandshold er i Belgien til sidste udtagelsesstævne inden EM i maj i Skt. Petersborg. Følg med her og se diverse 

videoklip med de danske kæmpere. 

 

Der bliver ved Belgian Open leget lidt med at producere diverse videoklip, som så lægges på hjemmesiden. Tanken er at give et indblik i livet på 

taekwondolandsholdet lidt mere bag kulisserne, og dette vil også blive en ting, der kan give en lidt mere hands on oplevelse, når der er EM i Skt. 

Petersborg 12.-15. maj. 

 



Sandra Christensen fejrer sin fødselsdag med Belgian Open. Den danske landsholdskæmper i minus 49 kilo-klassen fylder 20 år søndag den 11. 

april 2010, hvor hun kæmper sin første kamp: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oVsexaL3K6A 

Jon Ludvig mødte stærk iraner i sin første kamp i minus 63 kiloklassen ved Belgian Open 2010. Hør ham fortælle om kampen her: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ocOK9onHdtQ 

Salameh Eljaja (minus 74 kg) fortæller om sin sejr i 1. kamp ved Belgian Open 2010: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eCQ3znvi2ZM 

Surachet Singsorn opvarmning: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5f4_R1uMkjA 

Zakaria Asidah (+ 87 kg) fortæller lidt om forårets forberedelser og fokus på Belgian Open og EM: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zx_bZW86rQY 

Philip Reyes vejes ind til Belgian Open 2010 i minus 58 kilo og fortæller hvad han nu har mest lyst til: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nkvv0SxPO0k 

Landsholdstræner Steen Tiedjen fortæller om forventningerne til weekendens Belgian Open: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=obe0jbSQ_Bw 

Surachet Singsorn (minus 54 kg) fordriver tiden på busturen til hotellet ved Belgian Open: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2x58WSdieHo 

Muzafar Ali (minus 68 kg) har gode erfaringer fra Belgian Open og glæder sig til stævnet, hvor han kæmper søndag den 11. april. Han vandt 

guld ved juniorturneringen for to år siden og fulgte flot op med en bronze som senior sidste år: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SJi8vxOgPKE 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Resultater fra Belgian Open, lørdag (opd. 17.30) 
Her kommer løbende resultater fra Belgian Open lørdag den 10. april, hvor følgende landsholdskæmpere er i aktion: 

Opdateret 17.30 

 

Under 54 kilo 

Surachet Singsorn, Rødovre 

- 1. kamp: 9.36 mod Tyskland 

Surachet vinder 11-10 efter sudden death. 

- 2. kamp: 

Surachet slår sin højre fod i første kamp, og det hæmmer ham i anden kamp, som han taber med 7-6 efter et hovedspark i slutningen af 3. 

periode. 

 

Rachid Ghiyati, Nørrebro 

- 1. Kamp: Ca. 11.12 mod Tyskland 

Vinder 11-4 efter at have været i fuld kontrol kampen igennem. Førte 9-0 inden tyskeren fik et hovedspark ind. Rachid får dog en skade i højre 

fod, da han sparker op i tyskerens albue. 

Rachid forsøger at gøre sig klar til 2. kamp, men må melde fra kort før kampen, da han ikke kan sparke ordentligt i opvarmningen. 

 

Under 63 kilo 

Jon Ludvig, Rødovre 

- 1. Kamp: Ca. 12.24 mod Iran 

Jon kommer hurtigt bagud, men får kæmpet sig ind i kampen igen med et hovedspark. Kampen er herefter ret lige, men et par tvivlskendelser i 

iranerens retning giver en afgørende føring. Iraneren kæmper med stort overblik og straffer Jons åbninger til sejr på 11-5. 

 

Under 74 kilo 

Salameh Eljaja, Nørrebro 

- 1. Kamp: 10.00 mod Belgien 

Salameh vinder 8-0. Kampen stoppes i 2. periode, da modstanderen er for passiv og ikke ser ud til at kunne holde dampen oppe efter et spark i 

hovedet i 1. omgang. 

- 2. kamp styres af Salameh, men modstanderen bliver ved med at score point på slag. Pludselig er han foran 10-8 men med 5 sekunder tilbage 

tager Salameh sejren efter et flot hovedspark. 

- 3. kamp bliver endestationen mod Storbritannien. Salameh får et trælår tidligt i kampen og taber knebent til den dygtige brite. 

 

Under 87 kilo 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oVsexaL3K6A
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ocOK9onHdtQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eCQ3znvi2ZM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5f4_R1uMkjA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zx_bZW86rQY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nkvv0SxPO0k
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=obe0jbSQ_Bw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2x58WSdieHo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SJi8vxOgPKE


Fikret Filikci, Rødovre 

- 1. Kamp: Ca. 11.24 mod Sverige 

Vinder 9-5 efter en rimelig tæt kamp, som Fikret dog afgør med et flot baglæns cirkelspark til hovedet i 3. omgang. 

- 2. kamp hvor Fikret møder briten Craig Brown. De to følges ad til 2-2, hvorefter Brown udnytter sin hurtighed og styrke til at score fire hurtige 

point og derfra styre kampen sikkert i hus. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Guld til Vipesan Param ved Belgian Open 
Juniorkæmperen Vipesan Param vandt lørdag guld ved Belgian Open. En flot præstationen efter skuffelsen ved junior-OL-

kvalifikationen i Mexico i marts. 

Efter fem kampe kunne den talentfulde juniorkæmper Vipesan Param lørdag aften juble over sejr på 5-4 i finalen over en tysk landsholdskæmper 

i minus 59-klassen. 

 

Se Vipesan fortælle om sejren her: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-GFmM2iaZYc 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Søndagens resultater ved Belgian Open 
Løbende resultater ved Belgian Open, hvor fire danske landsholdskæmpere er i aktion søndag 

 

Opdateret 12.10 

 

Under 49 kilo, kvinder 

- Sandra Christensen, Nørrebro 

Taber 1. kamp med 11-8 mod Storbritannien 

 

Under 58 kilo 

- Philip Reyes, Rødovre - GULD 

Philip kæmper godt gennem hele stævnet og efter en dramatisk semifinale mod Marokko, styrer Philip sikkert kampen mod Sverige i finalen, 

som vindes 14-9. 

 

Under 68 kilo 

- Muzafar Ali, Nørrebro 

Taber 1. kamp med 10-7 mod Belgien 

 

Over 87 kilo 

- Zakaria Asidah, Rødovre - SØLV 

Zakaria vinder sølv efter et par flotte kampe mod især Iran i semifinalen, hvor han i store dele af kampen er bagud, men formår hele tiden at 

komme igen og bringe kampen ud i sudden death, som han vinder med en 2 pointscoring. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Guld til Reyes og sølv til Asidah ved Belgian Open 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-GFmM2iaZYc


De to rutinerede landsholdskæmpere viste at formen er på plads ved weekendens Belgian Open, hvor Reyes tog en guldmedalje og 

Asidah tog sølv. 

 

De rutinerede viste vejen her en måned før EM begynder i Skt. Petersborg, da Philip Reyes tog en meget flot guldmedalje i minus 58 kg med en 

14-9 sejr i finalen, mens Zakaria Asidah i +87 tog sølv efter en tæt kamp med en britisk kæmper. 

 

Specielt Philip Reyes' semifinale medførte kaotiske tilstande, da den marokkanske kæmper og hans lejr ikke ville godtage tre point til Philip 

Reyes på et hovedspark sent i kampen. De nedlagde protest og blev efter længere tids hårde protester bortdømt, mens en iskold Reyes blot kunne 

se til, mens modstanderens lejr opførte sig mere og mere desperat. 

 

Reyes havde i det hele taget en god dag, hvor han slog flere internationale topkæmpere, mens også Zakaria Asidah viste klassen med flotte 

kampe og især sejren over den store taekwondonation Iran i semifinalen var flot, mens han knebent tabte finalen. 

 

Zakaria Asidah om sin sølvmedalje: 

"Jeg er glad for min sølvmedalje, men det viser også, at jeg stadig har ting at arbejde med. På det mentale plan føler jeg, at jeg kan blive stærkere 

endnu, selvom jeg faktisk føler mig mere i balance i år end sidste år. Jeg har meget mere lyst til taekwondo nu end op mod VM, fordi der var så 

meget pres på mig. Nu har jeg to uger inden EM-træningslejren, hvor jeg vil arbejde med det mentale. Selvfølgelig er jeg skuffet over at have 

tabt, men det er en god måde at blive gjort opmærksom på de områder jeg skal forbedre mig til EM, hvis jeg bliver udtaget," siger den 37-årige 

(snart 38 år) kæmper, der i dag lignede alt andet end en afdanket stjerne. 

 

"Målet inden stævnet var to medaljer, og jeg er meget glad for, at det lykkedes os på så flot vis at opnå målet samt at begge kæmpere nåede 

finalen. Både Reyes og Asidah viser rigtig høj klasse, og det lover godt før EM," siger landstræner Steen Tiedjen, der udtager sit EM-hold i 

begyndelsen af næste uge. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Video: Reyes vinder guld 
Philip Reyes kæmpede sig til en flot guldmedalje ved Belgian Open i weekenden. Zakaria Asidah vandt sølv i plus 87 kilo. 

Se Philip Reyes' umiddelbare kommentar her samt fra præmieoverrækkelsen: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lg4A35wutzw 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nuERa1gkWZA 

Se Zakaria Asidahs præmieoverrækkelse her: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=du9dEkO-2Zc 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Mere video fra Belgian Open 
Her er lidt flere videoklip fra weekendens Belgian Open, der bød på en guldmedalje til Philip Reyes og en sølv til Zakaria Asidah. 

Philip Reyes lykønskes af sine landsholdskammerater med guldet i minus 58 kg ved Belgian Open den 11. april: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qq3_MohNPVg 

Zakaria Asidah taber tæt finale ved Belgian Open. I slutsekunderne ser det ud til, at Zakaria får et hovedspark ind, men dommerne dømmer det 

ikke, og han taber 10-7. Er der hovedspark - døm selv: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NYyoqXooqUo 

Bussen går pludselig i stykker på vej til hotellet efter Belgian Open, og Fikret Filikci (minus 87 kg) er første mand med en diagnose, og han 

bliver efterfølgende aftvunget en forklaring: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_Fxu7ymELs 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lg4A35wutzw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nuERa1gkWZA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=du9dEkO-2Zc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qq3_MohNPVg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NYyoqXooqUo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_Fxu7ymELs


Taekwondolandstræner Steen Tiedjen ønsker tillykke til holdet ved Belgian Open, hvor det blev til en guld- og en sølvmedalje: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qjN93XM5590 

Rashid Ghiyati (minus 54 kg) måtte udgå skadet i Belgian Open efter en flot sejr i 1. kamp, som han vandt stort: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NZTkg2u0Yfw 

Euda Carias de Anguiano fra Guatemala har i et par år boet i Danmark og har fungeret som vigtig sparringspartner for det danske landshold. Hun 

vandt VM-bronze i København sidste år og var med i Belgien, hvor hun vandt bronze: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pi9rzIPYAIk 

 

EM-holdet er udtaget 
Landstræner Steen Tiedjen har efter Belgian Open udtaget sit hold til EM i Skt. Petersborg, hvor 10 kæmpere skal repræsentere 

Danmark den 12.-15. maj. Flere kæmpere imponerede ved Belgian Open, hvor især Philip Reyes med guld og Zakaria Asidah med sølv 

viste god form og lovende takter. 

 

"Jeg havde de fleste udtagelser klar, mens de sidste tvivlsspørgsmål kom på plads i Belgien med et par stærke præstationer, og derfor blev holdet 

lidt større, end jeg på forhånd havde regnet med. Når folk griber chancen mener jeg også, at den skal belønnes. Jeg synes, det er et stærkt 

sammensat hold med et godt mix af rutinerede landsholdskæmpere og unge talenter, og gruppen er gode til at støtte og bakke hinanden op. Vi 

har træningslejr fra 22.-25. april, hvor vi kan styrke samarbejdet og sammenholdet, og jeg ser store muligheder til EM. ," siger landstræner Steen 

Tiedjen. 

 

Igen er der nye veste til et stort mesterskab, og de nye Daedo-veste ved EM bliver derfor testet på træningslejren, hvor der også vil være god 

sparring mod det norske landshold, når der skal testes veste i kampsituationer. 

 

Det danske hold ved de 19. europamesterskaber for herrer og de 17. for kvinder den 12.-15. maj 2010 i Skt. Petersborg, Rusland: 

 

Herrer: 

Under 54 kilo 

Surachet Singsorn, Rødovre 

Kampdag: Onsdag den 12. maj 

 

Under 58 kilo 

Philip Reyes, Rødovre 

Kampdag: Onsdag den 12. maj 

 

Under 63 kilo 

Jon Ludvig, Rødovre 

Kampdag: Torsdag den 13. maj 

 

Under 68 kilo 

Muzafar Ali, Nørrebro 

Kampdag: Torsdag den 13. maj 

 

Under 74 kilo 

Salameh Eljaja, Nørrebro 

Kampdag: Fredag den 14. maj 

 

Under 87 kilo 

Mark Hansen, Århus Vest 

Kampdag: Lørdag den 15. maj 

 

Over 87 kilo 

Zakaria Asidah, Rødovre 

Kampdag: Lørdag den 15. maj 

 

Kvinder: 

Under 49 kilo 

Sandra Christensen, Nørrebro 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qjN93XM5590
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NZTkg2u0Yfw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pi9rzIPYAIk


Kampdag: Onsdag den 12. maj 

 

Under 53 kilo 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg 

Kampdag: Torsdag den 13. maj 

 

Under 62 kg 

Michelle Sole, Århus Vest 

Kampdag: Fredag den 14. maj 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

o gange bronze til Danmark ved Spanish Open 
Der var en flot bronze medalje til de danske synkrondrenge bestående af Emil Knudsen (Viby) Tobias Jessen (Viby og Kim Nedergaard 

(Skive). I en stærkt besat gruppe var der ikke tvivl om at danskerne hørte hjemme i top 3, kun marginaler skilte dem fra bedre 

placering. Gruppen blev vundet af Spanien og Frankrig kom på 2.pladsen. Lis Borring (Bornholm) gjorde dem kunsten efter i gruppen 

Master 2 dame. Således var det en tændt Lis der i dagens sidste gruppe kunne hente en rigtig flot bronze hjem til Danmark og 

solskinsøen.... 

 

 

Flere andre danskere gjorde en rigtig god figur og var med helt fremme i medalje kapløbet. Således var der finaleplaceringer i de rigtig svære 

grupper flere gange. Kim Nedergaard (Skive) i Senior 2 kom i finalen i rigtig fin form, men i finalen gik han lidt ned i intensitet og endte på en 

6.plads. Spanien løb med guld og sølv mens Portugal og Norge delte bronze. 

 

Henriette Dalsten (Gladsaxe) i Senior 1 var oppe mod viceverdensmesteren som kommer fra Spanien. Hun måtte se sig slået, men var flere 

gange tæt på pointmæssigt. I finalen var kræfterne dog ved at slippe op og det blev til en delt 7.plads. Favoritten fra Spanien skuffede ikke og løb 

med guldet. 

 

Også i herrens senior 1 var der dansk finale deltagelse ved Jonas Bryde (Gladsaxe). Desværre betød mindre balance fejl at topplaceringen 

glippede, det blev således en 8.plads til Jonas. Guldet løb Holland med efterfulgt af Spanien og endnu en hollænder. 

 

Endelig var der finaledeltagelse i damesynkron ved Henriette Dalsten, Alexandra von Münchow og Edina Lents (alle Gladsaxe). En 7.plads er 

godkendt eftersom det var deres først officielle stævne sammen i denne konstellation. Gruppen blev vundet af Spanien. 

 

Der var knap 500 deltagere til teknikdelen af Åben Spanske og deltagere fra hele Europa og enkelte lande udenfor som Mexico. Således var der 

god konkurrence og de danske deltagere fik kamp til stegen. Et godt udgangspunkt for udtagelsen til VM som foregår primo oktober i 

Kazahkstan. Den endelige udtagelse vil finde sted efter Danish Open 22.maj som foregår i Kolding. 

 

Mvh, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

EM-optakt: Landsholdet er EM-klar 
Det danske kamplandshold i taekwondo har i denne weekend sparret med det norske landshold på den sidste træningssamling inden 

EM i Skt. Petersborg den 12.-15. maj. Det blev til mange og tætte kampe mod et hold på et højt niveau, og landstræner Steen Tiedjen 

glæder sig over et hold, der er klar til EM. 

"Vi har arbejdet meget med de specifikke situationer, der kan opstå på forskellige tidspunkter i en kamp. Det er ting der gentager sig, og derfor 

har det vigtighed i kampen, for tit er det standardsituationer, der afgør tætte kampe. Jo mere rolig man er i disse situationer, fx med stillingskrig 

sent i en kamp, jo mere afslappet kan man reagere uden at stresse,” siger landstræner Steen Tiedjen, der melder sit hold EM-klar efter en række 



gode kampe mod de norske kæmpere. 

 

”Sparringskampene mod Norge har været mere end tilfredsstillende. Der været gode takter i kampsituationerne, og da alle jo kan sparke godt, er 

det rart at se, at skarpheden og fuld fokus er blevet bedre, og det er det vigtigste. Jeg føler, at de er klar til EM,” siger Steen Tiedjen. 

 

Se en række videoer og interviews fra træningslejren på idrætshøjskolen Bosei nedenfor. 

 

Jon Ludvig (minus 63 kg) fortæller om EM-forberedelseslejren på Bosei i april 2010: 

 

Zakaria Asidah (plus 87 kg) har fokus på de mentale forberedelser inden EM i maj 2010: 

 

Michelle Sole (minus 62 kg) fortæller om sparring med amerikanske landsholdskæmpere inden EM i maj i Skt. Petersborg: 

 

Salameh Eljaja (minus 74 kg) har prøvet de nye veste, der skal bruges til EM: 

 

Charlotte Paik Bjelke (minus 53 kg) fortæller om hård sparring i USA: 

 

Surachet Singsorn (minus 54 kg) om at kæmpe mod de tungere vægtklasser samt nye EM-veste: 

 

Muzafar Ali (minus 68 kg) fortæller om en vellykket EM-træningslejr i april: 

 

Philip Reyes (minus 58 kg) er fyldt med selvtillid før EM: 

 

Mark Hansen (minus 87 kg) glæder sig til EM efter et godt forår med sejre over dygtige, internationale kæmpere: 

 

/Brian Martin Rasmussen, infoafd. 

Ny regel for børneattester 
Ny regel for OPBEVARELSE af børneattester i foreningerne 

 

En ny kvitterings-ordning på børneattestområdet er blevet indført, så idrætsforeninger har bevis for, at de har indhentet børneattester på deres 

børnetrænere og -ledere. Læs mere  

Taekwondo for bredden 
Taekwondo for sjov. Læs mere her... 

 

Masser af sjove opvarmningsøvelser. 

Næsten 100 sider med sjove lege/opvarmningsøvelser. 

250 lege, 140 teorispørgsmål og meget mere. 

Få ny inspiration her. 

2010 maj- Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

http://www.dif.dk/OmDIF/Forside/Nyheder/2010/04/20100414_boerneattester.aspx
http://www.taekwondo.dk/hjaelp.asp


 

Denne måneds profil er: Herdis Linde Jensen. 

 

Sen. EM 2010: Danmark 5. bedste nation på historisk EM 

rangliste 
Før starten på Senior EM i Skt. Petersborg offentliggjorde ETU's statistik partner Taekwondo Data en liste over All-Time bedste 

nationer ved EM. Her kom Danmark ind på en flot 5. plads med 18 guld, 17 sølv og 32 bronze. Førstepladsen blev indtaget af Spanien 

(55 G/ 41S/ 63B) efterfulgt af Tyskland (49G/ 32S/ 61B), Tyrkiet (44G/ 50S/ 41B) på tredjepladsen og med Holland (26G/ 27S/ 43B) på 

fjerdepladsen. Følg med i landsholdets præstationer her på taekwondo.dk den kommende tid.... 

 

Du kan også følge med på EM sitet HER 

 

Sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

EM i taekwondo begynder onsdag - lodtrækninger klar 
Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 11. maj 2010: EM i taekwondo med 10 danske kæmpere fra den 12.-15. maj 

2010 i Skt. Petersborg. 

 

EM i taekwondo begynder i morgen onsdag den 12. maj i Skt. Petersborg, Rusland. Det danske hold er på 10 kæmpere - syv kæmpere hos 

herrerne og tre hos kvinderne. På førstedagen skal tre danske kæmpere i aktion: Surachet Singsorn (minus 54 kilo), Philip Reyes (minus 58 kilo) 

og Sandra Christensen (minus 49 kilo). 

 

"Mange af vores kæmpere får lov til at møde nogle stærke modstandere allerede i første runde, og det er også det, de er her for, men det er 

bestemt ikke en umulig opgave," siger landstræner Steen Tiedjen, om blandt andre den nylige vinder af Belgian Open, Philip Reyes, der har 

trukket verdensmesteren fra VM i København sidste år, spanske Bonilla Gonzalez. 

 

"Spanieren er favorit til EM-titlen, da han er regerende verdensmester, men er der nogen der kan slå ham, er det Philip Reyes. Philips hurtighed 

og alsidighed er på et højere niveau end de fleste andre kæmpere i verden, og han har en kæmpe rutine og rigtig god timing. Kampen skal over 

på de præmisser, hvor Philip er stærk, og så har han også en god chance," siger Steen Tiedjen om et af de stærkeste danske EM-kort. 

 

Målsætningen fra den danske landstræner er at få mindst én medalje med hjem. 

 

Lodtrækningerne til kampene er offentliggjort, og danskernes første kamp ser således ud: 

http://www.etch2010.com/


 

Onsdag den 12. maj: 

Under 54 kilo 

Surachet Singsorn, Rødovre mod Japaridze, Georgien 

 

Under 58 kilo 

Philip Reyes, Rødovre mod Bonilla Gonzalez, Spanien 

 

Under 49 kilo 

Sandra Christensen, Nørrebro mod Birmpa, Grækenland 

 

Torsdag den 13. maj 

Under 63 kilo 

Jon Ludvig, Rødovre mod Fyllakoudias, Cypern 

 

Under 68 kilo 

Muzafar Ali, Nørrebro mod Livera, Cypern 

 

Under 53 kilo 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg mod Luchagina, Rusland 

 

Fredag den 14. maj 

Under 74 kilo 

Salameh Eljaja, Nørrebro mod Clementi, Italien 

 

Under 62 kg 

Michelle Sole, Århus Vest mod Olcek, Tyrkiet 

 

Lørdag den 15. maj 

Under 87 kilo 

Mark Hansen, Århus Vest mod Kletsko, Hviderusland 

 

Over 87 kilo 

Zakaria Asidah, Rødovre mod Vesovic, Montenegro 

 

Kontakt under EM - nedenstående er til stede i Skt. Petersborg: 

Steen Tiedjen, landstræner - 20 42 26 90 

Søren Holmgård Knudsen, formand for Eliteudvalget - 24 66 48 72 

Brian Martin Rasmussen, presseansvarlig - 22 12 02 40 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

Optakt til EM i taekwondo og tre første danskere i aktion 
EM i taekwondo begyndte i dag i Skt. Petersborg, Rusland, men desværre med nederlag i første kamp til de tre første danskere i aktion. 

 

 

Optakt: Surachet Singsorn føler sig klar til EM i taekwondo 2010: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rCKC8lnk5yg 

 

Sandra Christensen skal kæmpe sit første taekwondo senior-EM i Skt. Petersborg maj 2010: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=adxqvztl3To 

 

Philip Reyes om at møde verdensmesteren i første runde ved EM 2010: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EptMSin8oAk 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rCKC8lnk5yg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=adxqvztl3To
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EptMSin8oAk


 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM i taekwondo 

Skidt dansk start på EM i taekwondo 
Det blev kun til en enkelt kamp for de tre danskere i aktion på EM's førstedag. 

Onsdag den 12. maj: 

 

Skidt dansk førstedag ved EM i taekwondo 

 

Pressemeddelelse: 

 

Det blev ikke den succesdag, som alle taekwondofans havde håbet på, da det blev til tre nederlag i første runde til de tre første danske kæmpere, 

Surachet Singsorn, Philip Reyes og Sandra Christensen på førstedagen af EM i taekwondo i russiske Skt. Petersborg. 

 

Philip Reyes i minus 58 kiloklassen var på forhånd udset som en af de danske medaljekandidater efter et stærkt forår, men han skulle allerede i 

første runde op imod den regerende verdensmester fra Spanien, Bonilla Gonzalez. Spanieren formåede at udnytte sin meget større højde og 

rækkevidde optimalt og vandt kampen 13-1 efter blandt andet ni point på hovedspark. 

 

"Da Philip kom bagud midt i første runde, kunne han ikke finde nøglen til at åbne op for verdensmesterens defensive stil og høje spark. Da 

spanieren får et hovedspark ind, skal Philip være endnu mere aggressiv og kommer til at forcere for meget. De nye regler og veste er 

skræddersyet til spanieren (baseret på kontakt og ikke kraft i sparkene, mens man bare behøver markere i hovedet for at få et hovedspark ind), 

fordi han er et hoved højere end alle andre i vægtklassen og han bruger sin rækkevidde rigtig godt. Det vil undre mig meget, hvis han ikke bliver 

europamester," analyserer landstræner Steen Tiedjen. 

 

Surachet Singsorn mødte i sin første kamp i minus 54-kiloklassen en georgier, men tabte en tæt kamp med 7-6. 

 

"Surachets offensive teknikker var på plads, men han smed kampen på gentagne defensive fejl. På en optimal dag er det en modstander, han bør 

slå," fortæller landstræneren. 

 

Sidste dansker i aktion på førstedagen var EM-debutanten Sandra Christensen i kvindernes klasse under 49 kilo. Efter en god kamp taber hun 

knebent 7-6 mod sin græske modstander: 

 

"Sandra vinder sine point i de korte dueller, og i de to første omgange holdt hun sig til den plan vi havde lagt, mens det var svært i tredje 

omgang, og så fik modstanderen de afgørende point. Når duellerne blev på mere end to spark, tabte Sandra dem og det var her, modstanderen fik 

de afgørende point," siger landstræner Steen Tiedjen. 

 

Resultater: 

 

Under 54 kilo 

Surachet Singsorn, Rødovre mod Japaridze, Georgien - 1. runde, 6-7 

 

Under 58 kilo 

Philip Reyes, Rødovre mod Bonilla Gonzalez, Spanien - 1. runde, 1-13 

 

Under 49 kilo 

Sandra Christensen, Nørrebro mod Birmpa, Grækenland - 1. runde, 6-7 

 

I morgen er yderligere tre danskere i aktion: 

- Jon Ludvig, Rødovre i minus 63 kilo 

- Muzafar, Nørrebro i minus 68 kilo 

- Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg i minus 53 kilo. 

 

Kontakt under EM - nedenstående er til stede i Skt. Petersborg: 

Steen Tiedjen, landstræner - 20 42 26 90 

Søren Holmgård Knudsen, formand for Eliteudvalget - 24 66 48 72 

Brian Martin Rasmussen, presseansvarlig - 22 12 02 40 

 

-- 

Bedste hilsner 



Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM, Dansk Taekwondo Forbund 

Optakt - dag 2 ved EM med Jon, Muza og Charlotte 
Tre danske kæmpere er i aktion i dag ved EM i taekwondo. 

Muzafar Ali, Nørrebro mod Livera, Cypern i minus 68 kilo (kamp 1) 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg mod Luchagina, Rusland i minus 53 kilo (kamp 2) 

Jon Ludvig, Rødovre mod Fyllakoudias, Cypern i minus 63 kilo (kamp 10) 

 

Muzafar Ali er tændt på sin første EM-optræden ved EM i taekwondo 2010: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y2ipS9PzJUs 

Charlotte Paik Bjelke skal møde en russisk hjemmebanekæmper i første kamp ved EM: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dEtfafqbNMQ 

Jon Ludvig glæder sig til at repræsentere Danmark ved sit første senior-EM i taekwondo: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q4EdQ9cWC2Q 

 

 

Diverse videoklip fra EM i taekwondo - opdateres løbende 
Se her forskellige videoklip om livet ved et EM i taekwondo. Siden opdateres løbende under hele EM. 

 

Mark Hansen sparker lidt (torsdag) inden hans skal i kamp ved EM i taekwondo lørdag: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hbEJQGg1tDA 

Slangemennesket Michelle Sole vil gerne arbejde i cirkus efter EM i taekwondo: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GBpmlQCvHiU 

Afslutningen på Jon Ludvigs første kamp ved EM - han vandt 5-4: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZwrCqZHnmg 

Zakaria har en forkærlighed for russiske ostemadder...: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WdIBlEfQK7E 

Philip Reyes har holdt stor fokus på de mentale forberedelser til EM: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hSJ4cEhsSCQ 

Philip Reyes analyserer kampen mod den senere europamester fra Spanien: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z3UPx4x4Bk0 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM 

Danskere i aktion på andendagen ved EM (opd. 15.30) 
Resultater fra dagens kampe ved EM opdateres løbende. Jon Ludvig tabte i kvartfinalen. Nu med video fra 2. runde. 

Jon Ludvig, Rødovre mod Fyllakoudias, Cypern i minus 63 kilo (kamp 10) 

1. runde: 1-1 

2. runde: 4-2 - Jon får sat et flot hovedspark ind. 

Slut: 5-4 

 

Jon Ludvig er videre til anden runde, hvor han møder Spanien. 

 

2. kamp mod Jimenez Marron, Spanien (VM-bronze 2009) 

1. runde: 0-0 

2. runde: 0-1 

Slut: 4-2! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y2ipS9PzJUs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dEtfafqbNMQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q4EdQ9cWC2Q
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hbEJQGg1tDA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GBpmlQCvHiU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZwrCqZHnmg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WdIBlEfQK7E
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hSJ4cEhsSCQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z3UPx4x4Bk0


 

Begge får advarsler og minuspoint - Jon for at løbe væk og gå ud af banen og spanieren for at holde og gå ud af banen. Spændende og tæt kamp 

til det sidste. 

 

Han møder nu Tyrkiet i kvartfinalen: 

- Tyrkiet (forsvarende U21 europamester og VM-bronze 2009 vinder kampen 6-1. 

 

"Jeg synes, jeg leverer en godkendt indsats i dag. Jeg formår at lægge pres på nogle gode modstandere og kæmper også lige op med dem. Jeg har 

en god følelse i maven, selvom det altid er en skuffelse at tabe. Det er første gang jeg er med til et seniormesterskab og kan måle mig med de 

bedste, og jeg kan bruge det fremadrettet som motivation til at jeg forhåbentlig kvalificerer mig til VM i Korea næste år," fortæller Jon Ludvig. 

 

Jon Ludvig vinder også sin anden kamp ved EM og er klar til kvartfinalen: 

 

Muzafar Ali, Nørrebro mod Livera, Cypern i minus 68 kilo (kamp 1) 

1. runde: 0-1 

2. runde: 2-1 

Slut: 2-3 

 

- Muzafar Ali taber kampen 2-3. 

"Jeg havde glædet mig til at komme på banen, og jeg ved ikke hvad der skete. Jeg undervurderede ham, og jeg var nok for stillestående og blev 

for hurtigt træt. Det var frustrerende, at jeg ikke fik point. Min måde at bevæge mig rundt på banen er en af de positive ting, jeg kan tage med 

mig på trods af en dårlig kamp fra min side," siger Muzafar Ali. 

 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg mod Luchagina, Rusland i minus 53 kilo (kamp 2) 

1. runde: 0-1 

2. runde: 0-4 

Slut: 0-7 

 

"Jeg synes ikke 7-0 er et retvisende resultat. Jeg føler, jeg har mange spark, der burde have givet point, men som ikke gør det på de nye veste. 

Hun har tydeligvis trænet med de vestene, for hun rørte mig nærmest bare på flere af pointene. Hun var god til at bruge sin fysik," siger Charlotte 

efter kampen. 

 

- Charlotte Paik Bjelke taber kampen 7-0. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Jon Ludvig når kvartfinalen i EM-debut 
EM- og seniorslutrundedebutanten Jon Ludvig (minus 63 kiloklassen) nåede kvartfinalen ved EM i taekwondo i Skt. Petersborg, og var 

således tæt på en medalje. Han mødte begge bronzevindere fra VM i København sidste år - han slog spanieren Jimenez Marron, men 

tabte til tyrkeren Ulugnoyan, der ligeledes vandt U21-EM sidste år. 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 13. maj 2010 

 

Taekwondo: Jon Ludvig (minus 63 kg) nåede kvartfinalen i EM-debut 

 

"Jeg synes, jeg leverer en godkendt indsats i dag. Jeg formår at lægge pres på nogle gode modstandere og kæmper også lige op med dem. Jeg har 

en god følelse i maven, selvom det altid er en skuffelse at tabe. Det er første gang jeg er med til et seniormesterskab og kan måle mig med de 

bedste, og jeg kan bruge det fremadrettet som motivation til at jeg forhåbentlig kvalificerer mig til VM i Korea næste år," fortæller Jon Ludvig. 

 

"Jon havde generelt en rigtig god dag og møder nogle af de bedste i verden i sin vægtklasse. Første kamp skal han på papiret vinde og hiver den 

hjem på et rigtig godt hovedspark. I kampen mod spanieren starter Jon med et hovedspark, der ikke bliver registreret, men bevarer roen og 

holder sig til den plan, vi har lagt. Selvom han var bronzevinder fra VM, var Jon klart hurtigere og vandt fortjent. I kvartfinalen møder han igen 

en stærk modstander fra Tyrkiet. Når Jon kommer først i duellerne, er han hurtigeren end tyrkeren, der dog er mere erfaren og fysisk stærkere, 

og det er udslagsgivende i den sidste omgang efter to lige omgange. Jon viser, at han kan klare sig blandt de bedste i Europa," fortæller 

landstræner Steen Tiedjen. 

 

Yderligere to danskere var i aktion i dag, men begge tabte i første runde. Muzafar Ali, Nørrebro, i minus 68 kilo og Charlotte Paik Bjelke, 

Esbjerg, i minus 53 kg. 

 

 

Resultater: 

 



Jon Ludvig, Rødovre i minus 63 kilo 

1. runde: 5-4 over Fyllakoudias, Cypern 

2. runde: 4-2 over Jimenez Marron, Spanien 

Kvartfinalen: 1-6 til Ulugnoyan, Tyrkiet 

 

Muzafar Ali, Nørrebro i minus 68 kilo mod Livera, Cypern 

- Muzafar Ali taber kampen 2-3 

 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg i minus 53 kilo mod Luchagina, Rusland 

- Charlotte Paik Bjelke taber 7-0 

 

Følg løbende med på www.taekwondo.dk 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

22 12 02 40 

Skype: brianmartinrasmussen 

EM, dag 3: Salameh og Michelle tabte begge i 1. kamp 

(opd. 10.10) 
Salameh Eljaja og Michelle Sole er i aktion i dag, fredag. Kampene opdateres løbende her på siden. Michelle Sole taber knebent i første 

runde. Salameh taber efter sudden death. 

To danskere er i aktion i dag. 

 

Michelle Sole (minus 62 kg) møder tyrkeren Olcek (Sølv, Holland Open 2010) i første runde (kamp 4): 

1. runde: 1-3 

2. runde: 2-3 

Slut: 4-5 - Michelle taber kampen. 

 

Salameh Eljaja (minus 74 kg) møder italieneren Clementi i første runde (kamp 11) 

1. runde: 0-1 

2. runde: 1-5 

3. runde: 5-5 - Salameh får hovedspark ind 

Sudden death, slut: Salameh taber kampen. 

 

Salameh Eljaja møder en ukendt italiener ved EM i taekwondo: 

 

/Brian Martin Rasmussen 

EM, dag 4: Zakaria og Mark er de danske medaljehåb 

(opd. 13.25) 
Det er EM's sidstedag og de to sidste danskere er i aktion, Mark Hansen i minus 87 kg og Zakaria Asidah i plus 87 kg. Mark slår Craig 

Brown og er i kvartfinalen, hvor han taber 8-6 til Jon Garcia. Zakaria vinder sikkert sin kvartfinale med 13-4 og er sikret bronze ved 

EM. 

1. kamp: Mark Hansen, Århus Vest mod Kletsko, Hviderusland (kamp 1) 

1. runde: 1-1 

2. runde: 6-2 

Slut: 7-3 

 

Sikker sejr til Mark. Mark kører modstanderen rundt, hviderussenren virkede allerede træt midt i anden omgang. Mark får et par minuspoint, 

men bruger flot sin fysik og forsøger også med flere hovedspark. Nu venter VM-revanche og briten Craig Brown. 

 

2. kamp: Mark Hansen, Århus Vest mod Craig Brown, Storbritannien 

1. runde: 4-3 

2. runde: 5-4 



Slut: 9-8 

Mark Hansen får sin længe ventede revanche over Craig Brown, der slog Mark ud ved VM i København sidste år. 

 

Kvartfinalen: Mark Hansen, Århus Vest mod Jon Garcia, Spanien (dobbelt europamester og har vundet sølv og bronze til VM.) 

1. runde: 1-1 

2. runde: 3-2 

Slut: 8-6 - Mark taber 

 

1. kamp: Zakaria Asidah, Rødovre mod Vesovic, Montenegro (kamp 9) 

1. runde: 7-0 

2. runde: 7-0 (Zakaria bruger kortet på hovedspark, men får ikke medhold) 

Slut: 9-0. 

Zakaria er i kvartfinalen med sikker sejr, hvor han styrer kampen fra start til slut, og får prøvet forskellige spark af i sidste runde for at teste de 

nye veste. 

Tyrkiet venter i kvartfinalen. 

 

1. runde: 2-1 

2. runde: xx-xx 

Slut:13-4 

Zakaria vinder sikkert og er i semifinalen. Han er dermed sikret mindst bronze. 

 

Zakaria Asidah plus 87 kg) vinder klart 9-0 i sin første EM-kamp mod Montenegro. 1. runde her: 7-0: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5qoHZAFoKU4 

Zakaria Asidah plus 87 kg) vinder klart 9-0 i sin første EM-kamp mod Montenegro. 2. runde her: 7-0: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=27g-UF4mQzU 

Zakaria Asidah plus 87 kg) vinder klart 9-0 i sin første EM-kamp mod Montenegro. 3. runde her: 9-0 og sikker sejr: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fcrjTOQxHIg 

Mark Hansen (minus 87 kg) vinder over Craig Brown (2. kamp) ved EM i taekwondo 2010. Første omgang her = 4-3: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MRt2GGfCOK0 

Mark Hansen (minus 87 kg) vinder over Craig Brown (2. kamp) ved EM i taekwondo 2010. Anden omgang her = 5-4: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b3Zvn-bY_w4 

Mark Hansen (minus 87 kg) vinder over Craig Brown (2. kamp) ved EM i taekwondo 2010. Tredje omgang her - første del = 9-8 og sejr: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n940Ni9ot0A 

Mark Hansen (minus 87 kg) vinder over Craig Brown (2. kamp) ved EM i taekwondo 2010. Tredje omgang her - andel del = 9-8 og sejr: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KWFDzvoTmOU 

Dansk opbakning til Mark Hansen ved hans 1. kamp ved EM 2010: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=73WWl51Lzcw 

Afslutning på Marks Hansens (minus 87 kg) 1. kamp ved EM 2010: 7-3 sejr over Hviderusland: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pd5nespW02c 

Optakt 

Mark Hansen (minus 87 kg) om at holde fokus på første kamp ved EM fremfor revanche mod Craig Brown, som han kan møde i anden kamp 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1gw9eUTjilk 

Zakaria Asidah (plus 87 kg) vil have medalje med hjem fra EM og fortæller om sin motivation 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p4ePoXOfFjo 

De to sidste danske kæmpere skal i aktion. Det kribler i benene på Zakaria og Mark for at komme i aktion lørdag morgen: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79Z5JjhYjow 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for EM-holdet 

Zakaria sikret bronze ved EM - Mark tabte i kvartfinalen 

(opd. 15.09) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5qoHZAFoKU4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=27g-UF4mQzU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fcrjTOQxHIg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MRt2GGfCOK0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b3Zvn-bY_w4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n940Ni9ot0A
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KWFDzvoTmOU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=73WWl51Lzcw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pd5nespW02c
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1gw9eUTjilk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p4ePoXOfFjo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79Z5JjhYjow


Zakaria Asidah er sikret EM-bronze efter sikker 13-4 sejr over tyrkeren Yüksel i kvartfinalen i plus 87 kg. Semifinale er mod franske 

Borot. Se videoklip her. 

37-årige Zakaria Asidah (VM-sølv i 2003, OL-deltager i 2004) har netop sikret sig minimum bronze ved EM i plus 87 kiloklassen efter en sikker 

13-4 sejr i sin kvartfinale mod den stærke tyrker Yüksel. Han er dermed sikret mindst bronze. Han kæmper semifinale lidt senere i eftermiddag 

mod franske Mickael Borot, der er tidligere europamester og dobbelt VM-sølvvinder. 

 

Vores anden medaljeaspirant Mark Hansen tabte sin kvartfinale mod den tidligere dobbelte europamester og VM-sølv- og bronzemedaljevinder 

Jon Garcia fra Spanien. Efter en tæt kamp tabte Mark meget ærgerligt med 8-6 og går glip af en EM-medalje i minus 87 kiloklassen. 

 

Zakaria Asidah (plus 87 kg) vinder EM-kvartfinale og sikrer sig minimum bronze. Her video fra den sidste omgang i kvartfinalen mod 

tyrkiske Yüksel: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GF3F5P67l4M 

Mark Hansen (minus 87 kg) taber knebent i kvartfinalen til Jon Garcia ved EM 2010. Sidste runde her, slut: 6-8 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q7_xZ8HzPlk 

Mark Hansen missede bronzen ved EM, og føler han tabte til en bedre modstander på dagen i kvartfinalen: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eeL1rD0s6xE 

 

Artikel på www.eb.dk: Dansk EM-bronze er sikret 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM 

Zakaria Asidah er i EM-finalen med 10-6 over Borot! 
5-2 til Zakaria efter 1. runde! Zakaria starter kampen ud med 4 point de første par sekunder - bl.a. et hovedspark. 8-3 til Zakaria efter 

2. runde! 10-6 og Zakaria Asidah er klar til finalen om EM-guldet! 

Zakaria Asidah, Rødovre, kæmper EM-finale lidt senere i eftermiddag mod Tavakgul Bayramov, Azerbaijan. 

 

Philip Reyes tror på klubkammeraten Zakaria Asidah i EM-semifinalen mod Borot. Asidah levede op til forventningerne med en flot kamp mod 

franske Borot, der er tidligere europamester og dobbelt VM-sølvvinder - han vandt 10-6: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_outGHEpDtE 

Zakaria Asidah (plus 87 kg) er i EM-finalen efter 10-6 sejr over Borot. 1. runde her: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fOjQ0o7n7H4 

/Brian Martin Rasmussen 

Zakaria Asidah (+87 kg) vinder sølv til EM 
Zakaria Asidah, Rødovre, kæmper EM-finale i plus 87 kg klassen mod Bayramov fra Azerbaijan. 1. runde: 2-4 2. runde: 3-8 

(Modstanderen får sat et hovedspark ind) Slut: 9-10. Zakaria taber EM-finalen 

1. runde: 

2-4 

 

2. runde: 

3-8 (Modstanderen får sat et hovedspark ind) 

 

Slut: 

9-10. Zakaria Asidah taber EM-finalen og vinder sølv. 

 

Zakaria Asidah i EM-finalen. Zaki får sølv efter nederlag på 10-9 til Azerbaijan: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a89N8Ngg6Pc 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM 

 

Videoer med videre følger i morgen. 

Fantastisk sølv til Zakaria Asidah 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GF3F5P67l4M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q7_xZ8HzPlk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eeL1rD0s6xE
http://ekstrabladet.dk/sport/anden_sport/anden_sport/article1346744.ece
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_outGHEpDtE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fOjQ0o7n7H4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a89N8Ngg6Pc


EM i taekwondo: Fantastisk sølv til 37-årige Zakaria Asidah (+87 kg) ved EM i Skt. Petersborg 

 

37-årige Zakaria Asidah, Rødovre Taekwondo Klub, havde en fantastisk dag ved EM i taekwondo i Skt. Petersborg. Alle havde dømt veteranen 

ude, men han trodsede kritikerne og kom i EM-finalen, som han dog tabte 10-9 til Bayramov fra Azerbaijan (tidligere VM-sølvvinder). 

 

Han gjorde comeback på landsholdet ved VM på hjemmebane i København sidste oktober, og sulten på medaljer var altså ikke stillet efter VM. 

Zakaria Asidah vandt i 2003 sølv til VM og kvalificerede sig derefter til OL i Athen. Dette er hans første medalje til EM. 

 

"Det er en af de vigtigste medaljer, jeg har vundet. Jeg har hele tiden vidst, jeg var en del af verdenseliten, og at jeg godt kunne præstere på 

internationalt niveau, og i dag er beviset på, at jeg godt kan klare mig på trods af min alder. Folk skal ikke dømme mig ude, jeg bestemmer selv, 

hvornår jeg er ude, så det er nok også lidt i trods, at jeg bliver ved. Jeg ved, at jeg kan, og det synes jeg, at jeg har bevist i dag," siger den glade 

EM-sølvvinder. 

 

Stort for dansk taekwondo 

Det seneste års magre danske medaljehøst ved store mesterskaber er derfor slut, og medaljen betyder meget for dansk taekwondo. 

"Det betyder rigtig meget for dansk taekwondo, for vi har brug for store resultater og folk der beviser, at det godt kan lade sig gøre. Hvis en 37-

årig kan gøre det, hvad kan en 22-årig så ikke udrette?," spørger Zakaria Asidah, der fremhæver, at det betyder meget for ham, at holdet generelt 

gør det godt. 

 

Landstræner Steen Tiedjen: 

"Det er verdensklasse og super imponerende, hvad Zakaria har udrettet ved dette EM. Både i kvartfinalen mod tyrkeren, hvor han vinder med 9 

point, og specielt i semifinalen mod franske Borot, præsterer han noget af det højeste niveau på sværvægtsplan, jeg har set. Borot er kendt for at 

være den hurtigste sværvægter i verden, og jeg snakkede personligt med ham bagefter, og han sagde, at Zakaria var for hurtig for ham. Det siger 

alt. Borot var tilfreds med sin præstation og kunne ikke gøre mere, sagde han til mig. Zakarias indstilling er helt unik. Han har rykket sig meget 

mentalt, og jeg har aldrig set ham stærkere rent mentalt end ved denne slutrunde," siger han. 

 

"I finalen har han kæmpet to kampe i rigtig højt tempo, og pludselig møder han en, der formår at hive ham ned i tempo i store dele af kampen. 

Bayramov får tre point lige i starten, der viser, at han kender vesten rigtig godt. Han kommer hurtigt foran og formår at slå Zakarias stil i 

stykker, så han hele tiden skal jagte pointene i stedet for at kunne sætte duellerne op," forklarer landstræneren. 

 

 

Kvartfinale til Mark Hansen 

Mark Hansen, Århus Vest, i minus 87 kg kom sikkert videre fra første runde med 7-3 sejr over Hviderusland. Herefter mødte han sin onde ånd, 

Craig Brown fra Storbritannien, der slog Mark i sidste sekund ved VM i København i 2009. Mark VILLE vinde over Brown og tog sejren efter 

endnu en tæt kamp: 9-8. I kvartfinalen var Mark oppe mod den tidligere dobbelte europamester og VM-sølv- og bronzevinder Jon Garcia fra 

Spanien, og førte indtil 3. omgang, hvor spanieren med et snu spark til hovedet afgjorde kampen til 8-6. Men en godkendt indsats af den 23-årige 

vestjyde. 

 

"Jeg synes, han har forbedret sig siden VM sidste år. Hans taktiske overblik og bevægelser er blevet bedre, og hvis han fortsætter sin udvikling, 

skal det nok blive hans tur til at få metal med hjem," siger Steen Tiedjen. 

 

Se meget mere på www.taekwondo.dk 

 

Vedhæftede billeder kan frit benyttes redaktionelt 

Fotokreditering: Surachet Singsorn, taekwondo.dk 

 

På præmieskammelen er det udover Asidah yderst til venstre: Guldmedaljevinder Bayramov og de to bronzemedaljevindere Nikolaidis, GRÆ og 

Borot, FRA. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig ved EM, Dansk Taekwondo Forbund 

Reception for Zakaria Asidah onsdag kl. 19 i Rødovre 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre holder reception for EM-sølvvinder Zakaria Asidah onsdag den 19. maj klokken 19 i klublokalerne 

i Rødovre. 

 



Alle er velkomne til at komme forbi klokken 19 på onsdag i klublokalerne på Højnæsvej 63, 2610 Rødovre. 

 

Med venlig hilsen 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre og landstræner Steen Tiedjen 

ID: 644 

DATO: 

Mere video fra EM-finalen med Zakaria Asidah 
Så er de sidste videoer fra Zakaria Asidahs EM-finale klar. 

 

Zakaria Asidah i EM-finalen. Zaki får sølv efter nederlag på 10-9 til Azerbaijan: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a89N8Ngg6Pc 

Zakaria Asidah i EM-finalen. Zaki får sølv i plus 87 kg efter nederlag på 10-9 til Azerbaijan. 2. omgang her: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=02MmbSdoA54 

Zakaria Asidah i EM-finalen. Zaki får sølv i plus 87 kg efter nederlag på 10-9 til Azerbaijan. 3. omgang her: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pltqz7xUKsI 

Interview med taekwondo EM-sølvvinder Zakaria Asidah efter finalen: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qQrJIRGvBtk 

Præmieoverrækkelse fra EM i taekwondo med sølvvinder Zakaria Asidah, plus 87 kg: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eseNyd3DV9A 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for EM-holdet 

VM-pladser på spil for de danske teknikudøvere ved 

Danish Open i morgen i Kolding 
Danish Open i teknik (Poomsae) finder sted i Kolding i morgen lørdag den 22. maj. 150 deltagere fra otte lande stiller op til stævnet, der 

for de danske deltagere fungerer som optakt og udtagelse til VM i teknik senere på året. Sted: Bramdrupdam Hallen, Bramdrup 

Skovvej 110, 6000 Kolding ... 

 

Tidsplan og deltagerliste: 

http://taekwondo.dk/samlet_kalender.asp 

 

Pressekontakt: 

Til undertegnede 

 

VM foregår: 

WTF VM Poomsae 

8/10 - 10/10 2010 i Tashkent, Uzbekistan 

 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

22 12 02 40 

Skype: brianmartinrasmussen 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a89N8Ngg6Pc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=02MmbSdoA54
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pltqz7xUKsI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qQrJIRGvBtk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eseNyd3DV9A


Danske favoritsejre ved Danish Open i teknik 2010 
Favoritsejre til danskere ved Danish Open i teknik - VM-hold udtages efter pinse 

Danish Open i teknik (poomsae) fandt sted i Kolding i dag lørdag den 22. maj. Godt 100 deltagere fra otte lande konkurrerede ved stævnet, der 

for de danske deltagere fungerer som optakt og udtagelse til VM i teknik senere på året. 

 

I klassen senior 2, herre var EM-bronzevinder Kim Nedergaard (Skive) suveræn. 

 

"Han vandt overbevisende med 0,6 point ned til nummer to fra Sverige, mens 3. pladsen blev besat af en atlet fra Holland, og begge er VM-

deltagere fra deres respektive lande. Nogle af de andre i verdenstoppen er rigtig dygtige til at sparke, hvor konkurrenterne har en fordel i forhold 

til Kim. Et godt resultat til VM i oktober vil være en finaleplads (top-8), og det er der absolut muligheder for til VM i oktober. Han var skarp i 

dag, så det så rigtig godt ud," forklarer landstræner Mark Lee Larsen. 

 

Sejr til herreholdet 

EM-bronzevinderne i gruppen Team 1 herre med Kim Nedergaard (Skive), Emil Knudsen og Tobias Jessen (begge Viby) vandt Danish Open 

foran Spanien og Holland. 

 

”De er en ny konstellation, men de fik allerede medalje ved Spanish Open for en måneds tid siden, og de vinder i dag, så holdet får troen på, at 

de får medaljer, når de er til stævner. Det er sidste stævne inden sommerferien, så det er godt med henblik på VM, at de kan gå på sommerferie 

med den overbevisning at de er blandt de bedste. 

 

Henriette Dalsten, Gladsaxe, i senior 1 dame bliver nummer to efter en tysker, der kæmper om en VM-plads på det tyske hold. 

”Henriette slår i dag de hollandske VM-aspiranter og viser stor ro og god balance, og cementerer, at hun er den bedste dansker i sin gruppe, hvor 

der er rigtig god konkurrence mellem danskerne,” siger Mark Lee Larsen. 

 

Henriette Dalsten ved Danish Open i taekwondo, teknik 2010: 

 

Danmarks store VM-håb Ky Tu Dang, Rødovre, der har vundet medalje ved alle fire foregående VM i teknik (guld i 2007 og sølv de tre andre 

år), var desværre forhindret i at deltage. 

 

Mark Lee Larsen udtager sit VM-hold efter pinse. 

Kontakt til landstræner Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

Resultater kan findes her lidt senere i dag: 

http://taekwondo.dk/presse_resultater.asp 

 

WTF VM Poomsae foregår: 

8/10 - 10/10 2010 i Tashkent, Uzbekistan 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

Udtagelser til VM i teknik 
Efter weekendens Danish Open i teknik, har landstræner for tekniklandsholdet i taekwondo, Mark Lee Larsen, udtaget sit hold til VM, 

der afholdes i Tashkent, Uzbekistan fra den 8.-10. oktober. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 26. maj 2010 

 

Til redaktionen: 



Taekwondo: Udtagelser til VM i teknik i Uzbekistan 

 

Efter weekendens Danish Open i teknik, har landstræner for tekniklandsholdet i taekwondo, Mark Lee Larsen, udtaget sit hold til VM, der 

afholdes i Tashkent, Uzbekistan fra den 8.-10. oktober. 

 

"Vores stærkeste kort er Ky Tu Dang, der har taget en guld- og tre sølvmedaljer alle de fire år, der hidtil har været VM i teknik. Efter sit 

verdensmesterskab i 2007 fik han sølv ved de seneste to VM, og vi håber og tror, han kan vinde guld igen i år. Han har været der før, og han har 

både mulighederne og formen til at kunne vinde VM igen. Vi har også gode forhåbninger om topresultater til Henriette Dalsten, idet hun fik 

finaleplads sidste år, samt vores synkronhold for herrer, Team 1, der vandt bronze til EM sidste år," siger landstræner for tekniklandsholdet, 

Mark Lee Larsen. 

 

VM-holdet: 

Senior 1: 

Jonas Bryde, Gladsaxe 

(VM-debutant, nordisk mester, kom i finalen i Spanish Open i april, som er et af de stærkest besatte europæiske stævner) 

 

Henriette Dalsten, Gladsaxe 

(Var i VM-finalen sidste år, kom i finalen i Spanish Open i april) 

 

Senior 2: 

Kim Nedergaard, Skive 

(EM-bronze 2009 og vandt Danish Open i weekenden) 

 

Master 1: 

Ky Tu Dang, Rødovre 

(Verdensmester i 2007, 3 gange VM-sølv i 2009, 2008 og 2006 og 10-dobbelt europamester) 

 

Team 1: 

Herrer: 

Emil Knudsen (Viby), Tobias Jessen (Viby), Kim Nedergaard (Skive) 

(VM-debutant sammen, bronze ved Spanish Open i april og sølv til German Open i februar, vandt Danish Open i weekenden) 

 

Kvinder: 

Henriette Dalsten, Alexandra von Münchow, Edina Lents (alle Gladsaxe) 

(Vandt Danish Open i weekenden) 

 

Pair 1: 

Sanne Jensen (Skanderborg), Emil Knudsen (Viby) 

(VM-debutanter sammen, i finalen ved German Open i februar og sølv til Danish Open i weekenden) 

 

Pair 2: 

Annika Mortensen, Bodo von Münchow 

(VM-debutanter, sølv til Danish Open i weekenden) 

 

Junior: 

Alexandra von Münchow, Gladsaxe 

Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

(Begge var med til junior-VM sidste år, hvor de lige nøjagtig missede finalen. Begge fik sølv til Danish Open i weekenden) 

 

 

Kontakt til landstræner Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

WTF VM Poomsae foregår: 

8. - 10. oktober 2010 i Tashkent, Uzbekistan. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

22 12 02 40 

Skype: brianmartinrasmussen 

 



På billedet: Sidste år vandt Kim Nedergaard bronze ved EM. 

 

DAN graduering sommerlejr 2010 
DAN-fortræningen i Skive den 28 og 29 maj 2010.... 

 

42 som er klar til dangraduering på sommerlejr. 

1/2 er kvinder. 

 

 

Tommy Mortensen er ny landsholdstræner for 

kamplandsholdet 
Tommy Mortensen er ny landsholdstræner for kamplandsholdet i Dansk Taekwondo Forbund (DTaF). 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 2. juni 2010 

 

Til redaktionen: 

 

 

Tommy Mortensen er ny landsholdstræner i taekwondo 

 

Ansættelsen sker samtidig med DTaF’s nye, smalle satsning frem mod OL 2012, hvor fokus bliver på fem danske taekwondokæmpere, der skal 

forsøge at kvalificere sig til OL, hvor der er fire vægtklasser for kvinderne og fire for herrerne. 

 

Tommy Mortensens første opgaver bliver at tage med herreholdet til den prestigefyldte world cup i Kina den 17.-20. juli 2010 samt at udtage 

U21-holdet som skal til Ukraine primo september 2010. 

 

"Den nye smalle satsning er ensbetydende med, at Tommy Mortensen skal arbejde fokuseret på de fem kæmpere som DTaF har udpeget som 

OL-satsning 2012. På baggrund af Tommys mangeårige erfaring som taekwondoudøver på det danske landshold, samt de resultater han har 

opnået som udøver og træner, er vi sikre på, at han har erfaringen og det engagement, der skal til for at det lykkes for dansk taekwondo at få 

udøvere til OL 2012 i London," fortæller formand for DTaF, Ejnar Mikkelsen. 

 

DTaF har været på udkig efter en ny landsholdstræner frem mod OL, siden Jesper Roesen stoppede umiddelbart efter VM på hjemmebane sidste 

efterår. Hans assistent Steen Tiedjen har varetaget posten som træner for kamplandsholdet i taekwondo frem mod EM i Skt Petersborg i maj i år, 

hvor han gjorde et rigtig flot stykke arbejde, der bl.a. resulterede i en sølvmedalje til Zakaria Asidah i plus 87 kg. 

 

De fem kæmpere i OL-satsningen er: 

Michelle Sole, Århus Vest - under 67 kilo 

Philip Reyes, Rødovre - under 58 kilo 

Muzafar Ali, Nørrebro - under 68 kilo 

Mark Hansen, Århus Vest - under 80 kilo 

Zakaria Asidah, Rødovre - over 80 kilo 

 

Om Tommy Mortensen: 

Tommy er 42 år og far til tre. Tommy er 5. dan (5. grad af det sorte bælte), har været 10 år på det danske kamplandshold med tre EM-

bronzemedaljer og en world cup-bronze og syv DM-titler som de bedste resultater. Tommy har desuden i en årrække været aktiv i 

breddeidrætten inden for taekwondo, har arbejdet meget med børnetaekwondo og skabt nye tiltag her, og har fået DTaF’s lederpris i 2007 og 

Nordeas idrætslederpris i 2007. Han har ligeledes fungeret som formand for Gladsaxe Taekwondo Klub i en årrække, og har en stor andel i, at 

klubben i dag er en af Danmarks største klubber. Tommy har været suppleant til DTaF’s hovedbestyrelse 2008-2010. 

 



Ønskes yderligere information, kontakt venligst undertegnede. 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet, Dansk Taekwondo Forbund 

22 12 02 40 

Dansk Taekwondo Forbunds opvisningshold DTDT del af 

hyldesten til Dronning Margrethe lørdag i Århus 
DTDT et yderst aktiv deltager i hyldesten til Dronning Margrethe på NRGI Arena i Århus lørdag eftermiddag. Holdet deltager både i 

åbningsceremonien og i delshow 7, hvor holdet giver prøver på deres kunnen musikalsk suppleret af DR's pigekor. Hyldesten til 

Dronning Margrethe vises på DR1 kl. 15.00-16.30 i morgen eftermiddag. 

 

Held og lykke til DTDT ! 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

 

 

Det Internationale Olympiske Akademis session for unge 

2010 
I morgen den 16.juni 2010 tager Christina Børglum sammen med Daniel Madsen til Olympia i Grækenland. De 2 skal reræsenterer 

Danmark og Danmarks Idræts-Forbund Ved Det Internationale Olympiske Akademis session for unge 2010. Det er Internationale 

Olympiske Akademi (IOA) afholder den 50. session for unge deltagere i Olympia i Grækenland. Sessionen er fra den 16 til 31 juni 2010. 

Temaet er ”Olympisme” med undertemaet ”The Olympic Movement as a platform for peace”. Formålet er at udbrede kendskabet til 

det olympiske blandt unge over hele verden. 

 

Dansk Taekwondo Forbund ønsker Christina og Daniel rigtig god tur til Olympia. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, EIU 

 

Udtagelse til 18-21 EM kamp 2010 
Landsholdstræner Tommy Mortensen har udtaget følgende til 18-21 EM i Kharkov, Ukraine den 9-12 september 2010: Sandra 

Christensen -49 fly Nørrebro Taekwondo Klub Michelle E. Sole -62 light Århus Vest Taekwondo Klub Rashid Ghiyati, -54 fin Nørrebro 



Taekwondo Klub Jon Ludvig - 63 bantam Rødovre Taekwondo Klub Muzafar Ali - 68 feather Nørrebro Taekwondo Klub. 

Mesterskabet er for udøvere født i: 1989-1990-1991-1992. 

 

Yderligere oplysninger: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen 

4276 4887 

Kadetsamling den 20.juni 2010 
25 kadetter fra 9 klubber deltog den 20.juni i den første Kadetsamling i DTaF’s historie. Formålet med samlingerne er at gøre de 

danske kadetter klar til at deltage i kadetstævner i ind- og udland.... 

 

Første opgave på dansk grund bliver WCTT den 21.august 2010 i Valby-Hallen. 

Benævnelsen kadet er i 2010: Årgangene 1996-1997-1998 

 

Samlingen, som fandt sted i Nørrebro Taekwondo Klubs lokaler, blev en stor succes. 

Samlingen blev ledet af Amir og Farooq Rashid, som på bedste vis trænede og vejledte kadetterne. 

Christoffer Vedel stod for den praktiske afvikling 

 

Næste og sidste samling inden WCTT bliver i Vejle den 7. august 2010.  

 

Yderligere oplysninger: 

Christoffer Vedel, 2554 2937 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

Daedo PSS(Protector & Scoring System, tidligere EBP) 
På landsholdsamlingen den 26.juni 2010 i Ringsted Taekwondo Klubs lokaler testede TD-bruttotrup og andre udøvere DTaF’s indkøbte 

Daedo PSS.... 

 

DTaF’s stævneansvarlige, Hans Majlinder har brugt rigtig meget tid på at teste og opstille systemet så det fungerer. – Det så ud til at indsatsen 

var ok selvom der altid vil være små problemer. Udøverne deltog ifølge landsholdstræner Tommy Mortensen med stor iver og var rigtig gode til 

at komme med konstruktiv kritik. Stor tak til Hans, Tommy og udøverne for den fælles indsats. 

 

 

Planen er, at Hans Majlinder tester videre og kontakter Daedo i Spanien for opdateringer samt justeringer. Dette for at DTaF får optimal 

udnyttelse af investeringen. Derefter uddanner Hans Majlinder 1-3 superbrugere med tilknytning til TD-Bruttotrup. – DTaF vil have et system 

der altid fungerer og det gør det ikke hvis alt for mange skal håndterer Daedo PSS.  

 

Ved samlingen i Ringsted blev Salameh Belal Eljaja udtaget i klassen –74 kg, som den 6. og sidste deltager til 18-21 EM i Ukraine i september. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 



24 66 48 72 

 

Læs Taekwondo-pensum med ørerne. 
Nyt tiltag for bredden. Lær Taekwondo fra lænestolen.... 

 

Ja, det er jo nok ikke helt rigtigt at man kan lære Taekwondo på den måde. 

Men, man kan nu få hjælp, hvis man f.eks. ikke kan læse (for godt), eller måske mangler hjælp til udtalen (som forældre). 

 

Find det, i menuen, under: 

Klubservice - Hjælp - Hjælp til pensum 

... eller klik her. 

2010 juli- Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Gitte Gregersen. 

 

DTaF Foreningslederseminar 2010 ”Taekwondo i 

Danmark - fremtiden” 
Det er en fornøjelse at invitere 2 klubledere fra hver af forbundets klubber til Foreningslederseminar den sidste weekend i august. 

Indbydelse ligger klar på aktivitetskalenderen !!! På foreningslederseminaret vil vi starte debatten om fremtidens Dansk Taekwondo 

Forbund specielt med vægt på struktur, klubbernes behov, klubservice og den overordnede ledelse i et forbund af frivillige. Endvidere 

har vi programsat en række temaforedrag/ workshops som en del af programmet. Nedenfor kan du se de praktiske informationer om 

seminaret og rammeprogrammet, som er tilrettelagt i samarbejde med DIF. 

http://www.taekwondo.dk/pensum.asp


 

Vi glæder os til at se jer alle i august måned.  

Sportslig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

WORLD CUP: Det danske hold vel ankommet til Kina 
Det danske World Cup-hold (OL-truppen) er vel ankommet til Beijing efter en lang 21 timers rejse. Holdet fik som det ses en flot 

velkomst i Kina og er nu checket ind på deres hotel. 

 

Eneste problem er pt. en kuffert som ikke er ankommet, men det løser sig forhåbentlig inden starten på WC. Læs mere om holdet her på siden fra 

i morgen. 

 

De fire danske kæmpere er: 

 

Minus 58 kilo: 

Philip Reyes, Rødovre 

 

Minus 68 kilo: 

Muzafar Ali, Nørrebro 

 

Minus 80 kilo: 

Salameh Eljaja, Nørrebro 

 

Plus 80 kilo: 

Zakaria Asidah, Rødovre. 

 

(Mark Hansen er en del af OL-truppen, men han er stadig ved at komme ned under 80 kg efter han har kæmpet minus 87, så Salameh Eljaja er 

udtaget til world cup i stedet så Danmark kunne stille hold.) 

 

Landsholdstræner Tommy Mortensen er sidste mand, der er med i Kina. 

 

Nyt poinsystem igen 

Endnu engang tages et nyt pointsystem i brug. Denne gang er det LaJust Protector and Point System (PSS). 

 

Vi vil forsøge at opdatere så godt som muligt fra weekendens stævne, selvom der kan være visse internetbegrænsninger fra Kina, så det er 

muligt, at der ikke kommer billeder og video hjem så hurtigt. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

 

DTaF's officielle sommerlejr 2010 starter lørdag i Vejen 
Endnu engang er over 900 deltagere klar til DTaF's sommerlejr, som i år arrangeres af Esbjerg City Taekwondo Klub. Lejren afholdes 

i Vejen Idrætscenter, som giver nogle fantastiske rammer om årets lejr. Udover en række kendte smmerlejraktiviteter, en masse 

kompetent instruktion så byder årets lejr på en række kurser, foredrag samt Vikingedyst og meget mere. Læs mere om årets lejr på 

http://camp2010.dk/. Hav en rigtig god sommerlejr 2010 og held og lykke til Esbjerg City med arrangementet. 



 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Pressemeddelelse: Prestigefuld world cup i taekwondo 

venter danske OL-folk 
Prestigefuld world cup i taekwondo venter danske OL-folk 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - lørdag den 17. juli 2010 

 

Det danske world cup-hold i taekwondo skal i weekenden kæmpe den prestigefulde world cup i taekwondo i OL-vægtklasserne (under 58 kilo, 

under 68 kilo, under 80 kilo og over 80 kilo.) 

 

De danske herrer skal kæmpe mod Spanien, Taipei og Australien. Første landskamp er mod Spanien, og de danske kæmpere skal i aktion i den 

laveste vægtklasse først, dvs. at Philip Reyes skal møde den forsvarende verdens- og europamester i sin første kamp lørdag. 

 

De danske kæmpere ved world cuppen er en del af Dansk Taekwondo Forbunds nye OL-satsning. I minus 80 kilo har Salameh Eljaja dog afløst 

Mark Hansen fra OL-gruppen her i Kina, da Mark Hansen skal en vægtklasse ned frem mod OL. Han kæmpede så sent som ved EM i maj i sin 

gamle vægtklasse under 87 kilo, og er således endnu på vej ned under 80 kilo. 

 

Under 58 kilo 

Philip Reyes, Rødovre 

 

Under 68 kilo 

Muzafar Ali, Nørrebro 

 

Under 80 kilo 

Salameh Eljaja, Nørrebro 

 

Over 80 kilo 

Zakaria Asidah, Rødovre 

 

38-årige Zakaria Asidah er efter sin flotte sølvmedalje ved EM i maj blevet indlemmet i OL-bruttotruppen frem mod OL. Han deltog også ved 

OL i Athen.  

 

"Vi har forberedt os godt, og vi glæder os til at få en række gode kampe mod nogle af verdens bedste kæmpere. Det er god træning for vores 

kæmpere at være med til denne world cup, specielt frem mod OL-kvalifikationen næste år," siger landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

Tidsforskellen på 7 timer (de er syv timer foran i Kina) 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder 

Dansk Taekwondo Forbund 

World cup i Kina - første kamp mod Spanien 
Danmark er i gang med world cup i Kina, men tabte desværre første 'landskamp' til Spanien. Zakaria Asidah tog den danske sejr. 



 

Philip Reyes - minus 58 kilo: 

 

PR mødte verdens- og europamesteren, Joel Bonilla Gonzalez. 

 

Da spanieren er halvandet hoved højere end alle andre i sin vægtklasse, har han en utrolig stor rækkevidde, som kan være svær at dæmme op for 

for modstanderne. 

 

Denne gang var PR mere aggressiv og havde trænet de teknikker, der skulle besejre den høje spanier, men det lykkedes desværre heller ikke 

denne gang. Det lykkedes dog at lokalisere flere svagheder og indgange til verdensmesteren end ved sidste møde ved EM, og selvom spanieren 

er ubesejret gennem meget lang tid, er Philip bedre rustet til næste møde. 

 

Philip taber kampen 9-1 på to hovedspark og et baglæns. Begge får et minuspoint. 

 

Muzafar Ali - minus 68 kilo: 

 

Muzafar var lidt passiv i starten af kampen - måske for passiv. Muzafar kæmper en hæderlig kamp, men taber 2-7 til Garcia. 

 

 

Salameh Eljaja - minus 80 kg 

 

Salameh kæmper en god kamp, der er meget lige, men taber 3-0 til Garcia Nicolas, som fik sølv ved VM i København. Modstanderen havde 

svært ved at score point. 

 

Zakaria Asidah - over 80 kilo: 

 

Zakaria havde blandt andet forberedt sig til dette stævne ved at være på træningslejr i Finland. 

Zakaria havde tydeligt overtaget fra starten af kampen, og det var tydeligt, at modstanderen Jon Garcia (senest bronze ved EM i minus 87) havde 

respekt for Zakaria. 

 

JC kommer dog foran med et skub spark i starten af kampen, men Zakaria kommer tilbage og får point med et hovedspark. JC havde ikke meget 

at byde, og efter et par minus-point står den 4-3 til Zakaria med ca. 5 sekunder af kampen. Alligevel formår JC at få et slag ind, som giver 

slutresultatet 4-4 i en kamp, som Zakaria klart havde overtaget i. 

 

Zakaria gik ind til Golden point med en plan som lykkedes, og vinder dermed kampen. 

 

I morgen skal Danmark møde Taipei, som er nogle helt andre typer. 

 

Skrevet på baggrund af landsholdstræner Tommy Mortensens iagttagelser under kampene. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

World cup: Danmark-Taipei 1-3 
Anden kamp ved world cuppen i Kina var mod Taipei, der vandt 3-1 i kampe. Philip Reyes vandt den danske kamp. 

 

Danmark - Taipei 1-3 

 

Philip Reyes - minus 58 kilo 

 

Philip Reyes vandt over den høje Wei Chen-Yang, some r lige så høj som VM- og EM-guldvindere Bonila Gonzalez. 

 

Men Philip viste sig fra sin bedste taekwondoside, og på trods af problememer med at kæmpe mod spanieren, var Wei kommet i 

menneskehænder. Han kæmpede en flot kamp, og har været oppe mod nummer 1 og 2 i verden ved denne world cup. 

 

Philip Reyes scorede på fire point direkte på vestspark, mens Taipei scorede på et højt spark og et vestspark. Derfor 4-4 efter de tre første 

perioder. 

 



I forlængelsen viste Philip sig stærkest og scorede det afgørende point i sudden death. 

 

Muzafar Ali - minus 68 kilo 

 

Tabte 13-1 til Zhu Fei fra Taipei. En sej og lidt mindre modstander, men rigtig dygtig. Muzafars første omgang var klart bedst, og han fik gang i 

sine angreb, og fik derfor god erfaring i at angribe de rigtig dygtige kæmpere. Et stort skridt på vejen i hans udvikling og værdifuld læring. 

 

Salameh Eljaja - minus 80 kilo 

 

Tabte 11-3 til Li Lai på knap 2 meter. Salameh var trods den store højdeforskel aggressiv og gav slet ikke op på forhånd. 

 

Lai havde allerede efter 1. omgang et forspring på 9 point efter tre hovedspark, hvor kortet blev brugt ved det første, da hverken Salameh eller 

coach mente, at der var point. Video replay viste noget andet, og kortet blev taget. Derfra var det op ad bakke, men Salameh fik vist moral ved 

ikke at give op, men derimod reducere. 

 

Zakaria Asidah - plus 80 kilo 

 

Tabte 7-9 til Zheng Yi. Zakaria havde pådraget sig en skade i kampen mod Spanien, men ville gerne kæmpe. Han kom da også foran 5-0 uden at 

mærke meget til skaden. 

 

Zakaria holder føringen til 3. Runde, hvor Yi drejer rundt og scorer to point på et spark. Derefter får han point for et hovedspark, selvom 

Danmark bruger video-kortet. 

 

ZA kommer hurtigt foran 5-0 og det ser ud som om skaden ikke rører ham. Føringen bevaredes frem til 3 omgang. Her lykkedes det Taipei at 

dreje rundt og sparke på vesten, hvilket gav 2 point til ham. Derudover fik han tilkendt 3 point foræret for spark som han helt tydeligt ikke ramte 

med, set fra mit sæde og hørt fra ZAs mund. Så vi brugte derfor vores video replay kort til at få annulleret scoringen, men det gik ikke. Zakaria 

blev passiv i slutningen af kampen for at passe på skaden, og måtte han betale for den klassiske fejl med at være for tilbageholdende ved en 

føring. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafdelingen 

World cup: Australien-Danmark 2-2 
Den sidste kamp ved world cuppen endte med uafgjort med Australien. Kun Salameh Eljaja og Muzafar Ali var i aktion. 

 

Danmark-Australien 2-2 

 

Zakaria Asidah meldte fra til sidste kamp på grund af den skade, han pådrog sig i sejren over Jon Garcia fra Spanien. Dermed automatisk 1-0 til 

Australien. Før første kamp melder Australien så, at deres kæmper i minus 58 må melde fra, da den spanske verdens- og europamester har 

brækket hans næse. Ingen kamp til Philip, men 1-1. 

 

Muzafar Ali - minus 68 kilo 

 

Vandt sin kamp 3-2 over Tseitlin Jerome. Muzafar kommer kommer flot foran på kombinationsspark og styrer kampen. Via et minuspoint får 

australieren udlignet til 2-3 og kæmper hårdt for at udligne, men Muzafar klarer køligt skærene og vinder 3-2. 

 

Salameh Eljaja - minus 80 kilo 

 

Tabte 4-14 til Hasan Burak. Burak vandt i øvrigt over den spanier, og har et højt, internationalt niveau. Salameh havde i denne kamp sin bedste 

præstation, og kæmpede op til sit bedste. Salameh lagde ud med et hovedspark og tre point, og selvom australieren tog revanche med hovedspark 

senere i kampen, gjorde Salameh en god figur, der lover godt frem mod U21 EM. 

 

Alt i alt har denne world cup-turnering med deltagelse af de bedste kæmpere i verden været en værdifuld læreproces og OL-holdet har gjort 

nogle gode erfaringer, som de kan bruge i arbejdet frem mod OL-kvalifikation næste år. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafdelingen 

Iran vandt world cuppen i Kina 



Alle favoritterne var samlet i kvartfinalen ved world cuppen for hold i Urumqi, Kina. Iran, Tyrkiet, Spanien, Kina, Taipei og Korea 

samt lidt mere overraskende også Rusland og USA. 

 

Kvartfinaler: 

Iran slog Rusland 

Tyrkiet slog USA 

Spanien slog Kina 

Korea slog Taipei 

 

Semifinaler: 

Iran slog Tyrkiet 

Spanien slog Korea 

 

Finalen: 

Finalen var mellem Iran og Spanien. Samtlige hold havde udskiftere med til turneringen på nær Australien, Danmark og Spanien. Spanien kunne 

ikke stille meget op over for Iran, som havde været kloge og udskiftede kæmpere undervejs. Spanierne var tydeligvis trætte og medtaget efter så 

mange kampe. 

 

Finalen blev derfor vundet af Iran. En fortjent sejt set fra landsholdstræner Tommy Mortensens synspunkt. 

 

"Set i det lys, at Danmark var kommet i pulje med sølvvinderne fra Spanien samt Taipei, der nåede kvartfinalen, giver det et billede af, hvor højt 

niveauet har været. Vi brugte hele den sidste dag i hallen, hvor vi fik set og analyseret kampe, hvilket både de erfarne og de unge fik stor udbytte 

af. Alt i alt en meget lærerig tur for os alle," fortæller Tommy Mortensen. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafdelingen 

Sommerlejråbning med ærespokal til Axel Trillingsgaard 
Sommerlejren er i fuld gang og går rigtigt godt. Under åbningen af lejren i weekenden benyttede DTaF's formand Ejnar Mikkelsen 

lejligheden til at overrække teknisk udvalgs formand Axel Trillingsgaard DTaF's ærespokal for hans mangeårige frivillige arbejde i 

både klub, forbunds og kommunalt regi. Axel er den kun anden taekwondo profil som modtager ærespokalen. Den første var Freddie 

Larsen fra Fredericia. 

 

 

Stort tillykke til Axel med æresbevisningen. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF 

 

Taekwondo mellem løver og gorillaer 
DTDT gav i dag 3 opvisninger i meget eksotiske rammer, da holdet besøgte Løveparken Givskud Zoo. Efter dagens veloverståede 

opvisninger i Givskud går turen til årets DTaF Sommerlejr i Vejen, hvor holdet er i action igen i aften til fight night. 



 

Torben Hansen 

Infoafd. 

2010 august - Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Randi West Hejbroch. 

Stillingsopslag: DTaF sportschef (KAMP) 
Dansk Taekwondo Forbund søger en deltids SPORTSCHEF for DTaF’s kamplandshold. Ansættelsesomfanget er 10-20 timer pr. uge, 

men kan variere ligesom der kan forekomme week-end arbejde og rejseaktivitet i mindre omfang. Dansk Taekwondo Forbund tilbyder 

en spændende og udfordrende stilling, hvor du får det overordnede administrative ansvar for DTaF’s kamplandshold. Som sportschef 

bliver du en del af den sportslige ledelse, der udover dig består af landsholdstræneren Tommy Mortensen. 

 

Job Profil  

• En del af det sportslige set-up omkring kamp landsholdet 

• Skal varetage følgende opgaver: 

- Udarbejde overordnede retningslinier for elitearbejdet, herunder konceptbeskrivelser 

- Bidrage til at omsætte DTaF´s elitepolitik til handling 

- Økonomisk og administrativ ansvarlig for DTaF´s elitebudget for kamplandsholdet 

- Deltage i arbejds- og styregruppermøder mellem DTaF og Team Danmark  

- Koordinere udarbejdelse af helheds- og karriereplaner for udøvere på kamplandsholdet 

- Følge op på udøvernes sociale, job og uddannelsesmæssige forhold 

- Planlægning og bestilling af rejser og ophold ved træningslejre og stævner. 

- Samarbejde med DTaF’s samarbejdspartnere(DIF, ADD, ETU, WTF samt sponsorer) 

 

Person Profil: 

• Ledererfaring fra nuværende/tidligere job 

• Du behersker budget og økonomistyring. 

• Du har indgående kendskab til eliteidræt både som leder og udøver. 

• Resultatorienteret 

• Du er god til at kommunikere og samarbejde. 

• Du er god til at planlægge såvel på kort og lang sigt. 

• God til at udarbejde og implementere koncepter 



 

Ansættelses- og arbejdssted:  

• Eget hjem / hjemmekontor. 

 

Løn: 

• Efter kvalifikationer. 

 

Forventet tiltrædelse: 

• snarest muligt  

 

Ansøgningsfrist: 

• 23. august 2010 

• Samtaler forventes afviklet uge 35 eller 36 

 

Ansøgningen sendes til: 

Søren Holmgård Knudsen, 24 66 48 72 

shknudsens@webspeed.dk 

Alex Jensen, Hvalsø afgået ved døden 
Alex Jensen, tidligere landsholdskæmper døde lørdag 50 år gammel. Alex Jensen var tidligere formand og cheftræner i Hvalsø 

Taekwondo Klub og var desuden tilknyttet flere andre klubber på Sjælland som træner mv. Alex Jensen huskes som en meget aktiv 

taekwondo mand og en rigtig god kammerat. Han vil blive savnet. Æret være hans minde. Torben Hansen, Infoafd. 

WCTT i København på lørdag 
Det danske kamplandshold stiller op til sæsonens største stævne på hjemlig grund, Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament, på 

lørdag den 21. august i Valby Hallen. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 18. august 2010 

 

Til redaktionen: 

 

Fra OL-bruttotruppen stiller Michelle Sole, minus 62 kg, Philip Reyes, minus 58 kg og Muzafar Ali, minus 68 kg, op. De sidste i OL-

bruttotruppen, Mark Hansen, minus 80 kg, og Zakaria Asidah, plus 80 kg, stiller ikke op til WCTT på grund af henholdsvis sygdom og skade. 

 

Der er kampe fra klokken 9 lørdag morgen, mens eliten kæmper efter frokost. Finalerne begynder ud på eftermiddagen. 

 

300 kæmpere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Belgien og Skotland konkurrerer ved stævnet. 

 

Sted: 

Valby Hallen 

Julius Andersens Vej 3 

2450 København SV 

 

U21 EM-holdet kommer også, hvor fokus er at afprøve fokuspunkterne fra træning i kampe her kort inden EM 

Jon Ludvig, minus 63 kg 

Muzafar Ali, minus 68 kg 

Salameh Eljaja, minus 74 kg 

Sandra Christensen, minus 49 kg 

Michelle Sole, minus 62 kg 

 

U21-EM (18-21 år) kæmpes i Kharkov, Ukraine fra fredag til søndag den 9.-12. september. 

 

Link til kamplandsholdets hjemmeside. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

-- 

http://www.taekwondo.dk/landshold_kamp.asp


Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

22 12 02 40 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

Mød DTaF’s landsholdstrænere 
Hermed et lille forvarsel, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen Dato: Søndag den 5. september 2010 kl. 14-17 Sted: Hotel Best 

Western Nyborg Strand. Målgruppe: Elitetrænere, Eliteklubber under DTaF(Teknik såvel som Kamp) 

 

 

Dagsorden vil bl.a. indeholde. 

 

Information fra Landsholdstrænerne Mark Lee Larsen og Tommy Mortensen, landsholdstrukturerne, Team Danmark samarbejdsaftalen samt fra 

EIU 

 

Nærmere vil tilgå. 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Blandet dansk dag ved WCTT 
Det var en blandet dansk dag for den danske OL-bruttotrup og udviklingslandshold ved et stemningsfyldt Wonderful Copenhagen 

Taekwondo Tournament i Valby Hallen. 

 

 

Det var en blandet dansk dag for den danske OL-bruttotrup og udviklingslandshold ved et stemningsfyldt Wonderful Copenhagen Taekwondo 

Tournament i Valby Hallen. 

 

I OL-bruttotruppen stillede tre kæmpere op, Michelle Sole, Philip Reyes og Muzafar Ali. Mark Hansen, Århus Vest, og Zakaria Asidah, 

Rødovre, var henholdsvis ramt af sygdom og skade. 

 

Philip Reyes, Rødovre, blev eneste kæmper med en guldmedalje, da han vandt sin finale i minus 58 kg med 10-1 over Loi Van Lee. Philip Reyes 

var på toppen i kampen, og det lover godt for resten af sæsonen samt det langsigtede mål, som er OL-kvalifikation til London i 2012. 

 

Michelle Sole, Århus Vest, skal til U21-EM i minus 62 kg, men tabte i semifinalen ved WCTT, og fik bronze. 

 

På grund af ramadanen, var det på forhånd ventet, at det ville være svært for Muzafar Ali, Nørrebro, at gøre sig gældende i mere end én kamp ift. 

manglende væske- og energiindtag. Muzafar Ali tabte da også sin kamp i første runde 2-7 til Sverige. 

 

Salameh Eljaja, Nørrebro, kæmpede i minus 80 kg i dag, en vægtklasse højere end til U21-EM om to uger, og han fik værdifuld træning frem 

mod EM mod en større kæmper, men havde også det manglende væskeindtag på grund af ramadanen at kæmpe med og tabte 10-3 til Norge. 

 

En anden U21-EM kæmper er Sandra Christensen, Nørrebro, der tabte sin finale 4-1 i minus 49 kg, men fik god træning mod en rutineret 

kæmper fra Norge. 

 

Sidste U21-EM kæmper var Jon Ludvig, Rødovre, der tabte i første runde i minus 63 kg til en hollænder. 

 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg, der var med til seneste EM og VM, vandt guld i minus 53 kg med finalesejr 6-0 over Norge. 

 



U21 EM-holdet: 

Jon Ludvig, Rødovre, minus 63 kg 

Muzafar Ali, Nørrebro, minus 68 kg 

Salameh Eljaja, Nørrebro, minus 74 kg 

Sandra Christensen, Nørrebro, minus 49 kg 

Michelle Sole, Århus Vest, minus 62 kg 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Interviews fra WCTT 
Se her et par interviews med vinder i minus 58 kg Philip Reyes og landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

 

Philip Reyes evaluerer på guldmedaljen ved WCTT 2010 21. august: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2V_uJoDleEs 

Landsholdstræner i taekwondo Tommy Mortensen evaluerer WCTT 2010: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NdCxoaoIlag 

 

 

2010 september- Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Ann Oxfeldt Olsen 

 

DTaF Foreningslederseminar 2010 
Til alle deltagere i Foreningslederseminar 2010 Vi håber alle deltagere i årets Foreningslederseminar glæder sig til de næste par dage. 

De godt 50 deltagere i foreningsledersminaret kommer fra følgende klubber: Nordborg, Midtsjælland, Silkeborg, Esbjerg, Nyborg, 

Sønderborg, Samsø, Ødsted, Tommerup, Munkebo, Aalborg, Lyngby, Fredensborg, Aabenraa, Bornholm, Islev, Kolding, Skanderborg, 

Ballerup, Viby Olympia, Greve, Næstved, Helsinge, Vejle, Brande, Sædding-Gjesing, Herlev, Nørrebro og Viby. 

Husk linned (hvis i ikke har bestilt det), håndklæde, skrivegrej og masser af godt humør. 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2V_uJoDleEs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NdCxoaoIlag


Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

VM hjælperfest afholdes i Ballerup den 9/10 2010 
VM hjælperfesten afholdes i Action City i Ballerup lørdag, den 9/10 2010. For at sikre at vi får alle hjælpere med og har de seneste 

kontaktoplysninger, vil vi bede alle frivillige hjælpere ved VM om at registrere sig hos DTaF's sekretariat, så vi sikre at alle får 

indbydelsen til VM hjælperfesten. Send dit navn, mailadresse, hvad du lavede under VM og under hvem, så modtager du en indbydelse 

i næste uge. 

 

Sekretariatets mailadresse er: sekretariatet@taekwondo.dk 

 

Med venlig hilsen 

VM 2009 OC 

Ny sportschef for DTaF's kamplandshold 
Med øjeblikkelig virkning ansættes Amir Rashid i en deltidsstilling som sportschef for Dansk Taekwondo Forbunds kamphold. 

 

Amir er 37 år og arbejder til dagligt som vicepolitikommissær i Københavns Politi, hvor han fungerer som delingsfører i beredskabssektionen. 

Et job som Amir fortsætter i. 

 

Amir har trænet taekwondo siden 1984 og har erhvervet 5. dan.  

 

Han var aktiv kæmper på landsholdet fra 1990 til 2000 og har blandt andet vundet:  

5 x DM  

2 x NM  

3 x Åbne Hollandske  

1 x Åbne Tyske  

Guld og bronze ved Europa Cup, samt nået til kvartfinaler ved både EM og World Cup. 

 

Efter den aktive karriere har Amir haft følgende funktion i DTaF: Talenttræner, talentkoordinator, juniorlandsholdstræner og assisterende 

seniorlandsholdstræner. 

 

I dagligdagen planlægger og gennemfører Amir et uddannelsesforløb for politielever og har derfor stor erfaring med personaleledelse. Fra sit job 

i politiet er Amir vant til at have mange bolde i luften.  

 

Ovenstående kvalifikationer får DTaF og udøverne nu mulighed for at nyde godt af. Amir vil få ansvaret for den daglige sportslige ledelse for 

Team Danmark-bruttotruppen samt udviklingslandsholdet sammen med landsholdstræner Tommy Mortensen. Amir vil indgå i arbejdsgruppe- 

og styregruppemøder med Team Danmark ligesom han vil have ansvar for budgetter og regnskaber. 

 

DTaF ser frem til et rigtig godt samarbejde med Amir. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF’s eliteidrætsudvalg 

24 66 48 72 

18-21 EM kamp - det danske hold ankommet til Ukraine 



Det danske hold er ankommet til Ukraine, hvor 18-21 EM afholdes den 9-12/9 2010. Følg holdet her på taekwondo.dk Torben Hansen, 

Infoafd. 

 

18-21 EM - Sandra Christensen mod Rusland 
Sandra Christensen er første dansker i action ved 18-21 EM i Ukraine. Lodtrækningen magede det sådan, at Sandra i første kamp 

møder Irena Kozlova fra Rusland. Følg kampene live via www.tpss.nl. 

 

Og under www.tpss.nl og "live results" kan kampene følges løbende. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

18-21 EM - Sandra Christensen tabte til Europamester 
Sandra Christensen tabte kvartfinalen mod den senere Europamester Irina Kozlova fra Rusland. Fredag skal Muzafar Ali i kamp. Han 

får en meget svær start mod Aliyev, Fariz fra Azerbajan. Du kan se poollister for EM på aktivitetskalenderen samt følge fredagens 

kampe live via www.tpss.nl - live results. 

Torben Hansen 

Infoafd. 

18-21 EM - Muzafar Ali ude mod stærk Azerbajaner 
Muzafar Ali tabte til en mere erfaren kæmper, da han i indledende runde tabte klart til Aliyev Fariz fra Azerbajan. Muzafar forsøgte at 

være dominerende, men var oppe mod overmagten. Lørdag skal Michelle Sole og Salameh Eljaja i kamp. Følg deres kampe live via 

www.tpss.nl. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

18-21 EM - Michelle Sole og Salamed Eljaja ude af EM 



Danmarks 2 sidste kæmpere ved 18-21 EM i Ukraine er færdige efter nederlag i indledende runde. Michelle Sole tabte ærgerligt med et 

enkelt point til russeren Kristina Khafizova. Kampen var meget jævnbyrdig, men russeren trak desværre det længste strå. Salamed 

Eljaja fik en fin start og kom foran mod tyskeren Jens Leewen. Desværre kunne Salamed ikke holde tyskeren væk på grund af 

tyskerens længere rækkevidde. Det ender med en klar tysk sejr. 

 

Husk du kan følge resultaterne live på www.tpss.nl under live results. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Flot VM generalprøve af Tekniklandsholdet i Tyskland 
Tekniklandsholdet deltog lørdag til det åbne Internationale mesterskab i Niedersachen - NTU. Her var 300 deltagere samlet, og der var 

landsholdsdeltagere både fra Tyskland og Holland, som kom til stævnet for at pudse VM formen af. For Danmark var dette det sidste 

Internationale stævne inden det i starten af oktober går løs med VM i Uzbekistan. Damesiden var desværre præget af skader, som 

indvirkede på resultaterne. Tilgengæld viste herrerne, at VM formen snart er på plads. Således var der guld til synkron-drengene som 

viste de sagtens kan være med i toppen. De vandt overbevisende over to tyske hold fra hhv Niedersachsen og Bayern..... 

 

 

I senior 1 herre var de tre ud af 5 danskere. VM-deltager Jonas Bryde (Gladsaxe) havde en off-day, men så kunne Tobias Jessen og Emil 

Knudsen (begge Viby) sikre Danmark hhv sølv og bronze. Guldet gik til Davy Bierlee fra Holland - en sejr som ikke alle dommere var enige i. 

 

Også i par 1 kom Danmark på podiet. Her kunne Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen (Viby) hente en fortjent bronze. Tyskland indtog 

de to øvrige podiepladser. 

 

Lis Boring (Bornholm) skal desværre ikke med til VM, men derfor kunne hun alligevel skaffe Danmark den 3.sølvmedalje på dagen. 

 

VM foregår i Taskent, Uzbekistan fra d.8.-10. Oktober. 

 

Resultater: 

 

Guld 

Emil Knudsen, Tobias Jessen ( begge Viby) og Kim Nedergaard (Skive), team 1 

 

Sølv 

Tobias Jessen (Viby), senior 1. 

 

Lis Boring (Bornholm), master 2. 

 

Kim Nedergaard (Skive), senior 2. 

 

Bronze 

Sanne Jensen (Skanderborg) & Emil Knudsen (Viby), pair 1 

 



Emil Knudsen (Viby), senior 1 

 

Mvh, 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

Nyheder fra DTaF’s Elite 
Nedenstående kan du læse mere om i Elite INFO nr. 2 som udkommer inden længe på www.taekwondo.dk - Download - 

Eliteidrætsudvalg: • Revideret Elitestruktur. • Sportschef, Amir Rashid. • Udviklingslandshold Kamp • Juniorlandsholdstræner, Farooq 

Rashid. • Assisterende Juniorlandsholdstræner, Shehrukh Jamil. • Kadetlandsholdstræner, Farooq Rashid. • Assisterende 

Kadetlandsholdstræner, Amir Rashid. • Fysioterapeut Teknik og Kamp, Christian Flint. • Team Danmarks forlængede 

ungdomsuddannelse Teknik og Kamp ..... 

 

Husk har du spørgsmål: Positiv som negativ så stil dem til nedenstående og eksempelvis ikke som åbne spørgsmål til andre og offentligt på 

Facebook mm. – Nu skal vi altså videre. 

 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen  

Formand, EIU. 

< 

British Open i Manchester 
Det danske landshold deltager i weekendens Britisk Open i Manchester. Det danske landshold stiller med 4 udøvere: Michelle Sole, 

Philip Reyes, Mark Hansen og Zakaria Asidah. Desuden er der bl.a. udøvere fra København TKD Klub og Nørrebro TKD klub med 

ved stævner i Manchester. British Open kæmpes med Daedo elektroniske veste. Læs mere om de danske resultater her: 

 

Du kan følge Britisk Open HER. 

Hermed følger lidt om de danske landsholdskæmperes resultater: 

 

Phillip Reyes: Mødte Polen i første kamp og kom hurtigt foran med sin aggresive stil og hurtige kombinationer. I anden runde gik Phillip lidt 

ned i tempo hvilket gjorde at polakken blev lukket ind i kampen igen. Polakken fik sat et heldigt hovedspark ind og fik dermed en 2 points føring 

i midten af anden runde. En presset Phillip blev derfor nødt til at sætte tempoet op, hvilket da også kom til udtryk med mange scoringer både til 

hovedet og til kroppen. Alt i alt en god kamp. 

I anden kamp mødte Phillip en portugiser der var en del højere end Phillip. Portugiseren var god til at udnytte sin længde og scorede mange 

point med sin lidt akavet stil. Kampen endte 9-5 til portugiseren. 

 

Mark Hansen: Mark, som er gået en vægtklasse ned, mødte i sin første kamp Spanien. Mark tøvede lidt i første omgang hvilket spanieren 

udnyttede til en 2-0 føring. I anden runde kom Mark dog i gang og pressede spanieren med mange gode kombinationer. Begge kæmpere gik til 

den og kampen bølgede derfor frem og tilbage. 3 omgang sluttede med cifrene 6-6 og kampen skulle derfor i sudden death. Mark lagde godt ud 

og pressede spanieren i 4. runde. Det lykkedes dog ikke for nogen af kæmperne at score i sudden death og der var derfor op til dommerne at 

finde vinderen af kampen. Mark blev udråbt til vinder, idet han var mest initiativrig. 

javascript:%20void(history.go(-1))
http://www.britishtaekwondo.org.uk/british-taekwondo-control-board-news.html


I anden kamp mødte Mark en englænder som allerede fra start lagde hårdt ud. Mark var stadig mærket af den fysisk meget hårde 1. kamp og 

kom lidt sent i gang i anden kamp. I anden runde blev Mark ramt i hovedet med et cirkelspark og på trods af at han var tydeligt rystet kæmpede 

han runden færdigt. I tredje runde forsøgte Mark at indhente englænderen men måtte se sig besejret 6-4. 

 

Michelle Sole: Mødte Canada i sin første kamp og gik ind og styrede kampen fra 1. sekund. Hun viste mange gode takter og scorede point med 

skubspark, cirkel spark og baglæns spark. 

Kampen endte 9-4 til Michelle. Alt i alt en rigtig god kamp af Michelle. 

I anden kamp mødte Michelle Luxemborg og kom hurtigt foran. Hun pressede modstanderen indtil 3 runde og havde fuldstændig styr på 

kampen. I tredje runde scorede modstanderen et tvivlsomt spark til hovedet, som dommeren vurderede som point, hvilket betød at kampen blev 

lige. I kampens sidste sekunder sparkede begge kæmpere cirkelspark til maven samtidig, hvilket resulterede i at den anden fik et point. Michelle 

tabte hermed kampen 9-8. 

 

Zakaria Asidah: mødte i sin første kamp New Zealand og styrede kampen fra start til slut. Han kom hurtigt foran med flere hovedspark samt 

dobbelt spark til vesten. New Zealand kæmperen forsøgte med flere spark kombinationer men blev hver gang straffet af Zakaria, der vandt 

kampen stort. 

I anden kamp - kvartfinalen mødte Zakaria en iraner som var ny på det iranske landshold. Han overraskede Zakaria med sin hurtighed og ramte 

allerede i starten af kampen Zakaria i hovedet med 2 cirkelspark. Zakaria havde derfor travlt og trods et godt forsøg på at komme tilbage i 

kampen måtte han se sig slået af iraneren med 11-5. 

 

Med venlig hilsen 

Amir Rashid 

Sportschef 

VM i teknik i weekenden 
Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 6. oktober oktober 2010: VM i teknik i Uzbekistan 8.-10. oktober: 8 danske 

udøvere kæmper om guld 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 6. oktober oktober 2010 

 

Til redaktionen: 

 

Taekwondo: VM i teknik i Uzbekistan 8.-10. oktober: 8 danske udøvere kæmper om guld 

 

Dansk Taekwondo Forbund har otte atleter i aktion, når de 5. verdensmesterskaber i teknikdisciplinen i taekwondo finder sted fredag til søndag 

den 8.-10. oktober i Uzbekistan. De 8 udøvere er fordelt på fem individuelle discipliner og to holddiscipliner. 

 

Den danske målsætning er at komme i to finaler samt vinde en medalje. 

 

"Otte lande går i finalen i hver klasse, og ved de fire foregående verdensmesterskaber i teknik har medaljerækken i mange klasser været 

domineret af de traditionelt set store taekwondonationer Korea og Iran, så der har været bronzen tilbage at kæmpe om. Iranerne er næsten 

fuldtidsprofessionelle, mens også koreanerne træner rigtig meget og har et stort rekrutteringsgrundlag og et stort bagland i sporten, der er 



nationalsport og oprindelsesland for taekwondo. Det vil være en rigtig flot præstation at nå finalen for de danske udøvere, og her bliver point 

nulstillet så det oftere kan bero på tilfældigheder, hvem der vinder," siger den danske landstræner for teknikholdet, Mark Lee Larsen. 

 

Danmarks helt store medaljehåb, Ky-Tu Dang, der har taget medalje ved alle fire foregående verdensmesterskaber (1 guld og 3 sølv) var på 

forhånd udråbt som den største, danske medaljekandidat, men han har i år fået en ny rolle ved VM. Ky-Tu Dang er af WTF blevet udpeget til 

medlem af Competition Supervisory Board, hvor han som supervisor skal sikre en retfærdig afvikling af stævnet. Han er meget respekteret i den 

internationale taekwondoverden og forhåbentlig kan hans tilstedeværelse i WTF være med til at sikre optimale konkurrencevilkår for alle. 

 

"De danske medaljehåb er Henriette Dalsten, der nåede finalen ved VM sidste år. Hun er stadig ung, og har udviklet sig meget siden sidste år, 

men optakten har ikke været helt optimal i år pga. skader. Vores synkronherrer er forsvarende EM-bronzevindere, og selvom der er kommet en 

enkelt udskiftning i forhold til EM - Emil Knudsen - er det et yderst stærkt hold. Tobias Jessen og Kim Nedergaard har været på hold sammen 

længe, og dette hold er mindst lige så gode som sidste år. Individuelt er Kim Nedergaard den eneste af herrerne, der har fået medalje ved et EM 

(2009) og han har været med i mange år. Især hans frontspark er hans store styrke og han har en stærk træningsmentalitet og vilje," fortæller 

Mark Lee Larsen. 

 

Om VM i Uzbekistan: 

De danske udøvere skal i aktion på de tre konkurrencedage i weekenden. En klasse afgøres over én dag. 

Omkring 460 atleter fra knap 60 lande konkurrerer om guldet i 18 klasser. Tidsforskel: Uzbekistan er tre timer foran dansk tid. 

 

Resultaterne kommer sandsynligvis på WTF's hjemmeside. Ellers følg med her på www.taekwondo.dk. 

 

VM-holdet: 

 

Senior 1: 

Jonas Bryde, Gladsaxe 

(VM-debutant, nordisk mester, kom i finalen i Spanish Open i april, som er et af de stærkest besatte europæiske stævner) 

 

Henriette Dalsten, Gladsaxe 

(Var i VM-finalen sidste år, kom i finalen i Spanish Open i april) 

 

Senior 2: 

Kim Nedergaard, Skive 

(EM-bronze 2009 og vandt Danish Open i maj) 

 

Team 1 (synkron), herrer: 

Emil Knudsen (Viby), Tobias Jessen (Viby), Kim Nedergaard (Skive) 

(VM-debutanter sammen, sølv til German Open i februar, bronze ved Spanish Open i april og vandt Danish Open i maj) 

 

Pair 1: 

Sanne Jensen (Skanderborg), Emil Knudsen (Viby) 

(VM-debutanter sammen, i finalen ved German Open i februar og sølv til Danish Open i maj) 

 

Junior: 

Alexandra von Münchow, Gladsaxe 

Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

(Begge var med til junior-VM sidste år, hvor de lige nøjagtig missede finalen. Begge fik sølv til Danish Open i maj) 

 

Kontakt til landstræner Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

På gruppebilledet: 

Fra venstre mod højre, øverste række: Landstræner Mark Lee Larsen, Kim Nedergaard, Emil Knudsen, Alexandra von Münchow, Jonas Bryde 

og assistenttræner Khoa Dang Ngo. 

Nederst fra venstre: Benjamin Hellegaard-Harder, Henriette Dalsten, Sanne Jensen og Tobias Jessen. 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

22 12 02 40 

Skype: brianmartinrasmussen 

 



Dagen før dagen ved VM i teknik 
God lodtrækning for de danske deltagere ved dagens lodtrækning forud for VM i taekwondo i disciplinen teknik. 

"Vi får en rigtig fornuftig lodtrækning, hvor vi undgår de helt svære startpositioner, og de fleste ligger godt placeret i midten af gruppen. 

Samtidig er humøret rigtigt højt hos udøverne, og de glæder sig virkelig til at vise, hvad de har trænet på i så mange måneder," siger landstræner 

Mark Lee Larsen. 

 

Lodtrækningen var ligeledes fornuftig i forhold til hvilke figurer, der skal vises, hvor fx Team 1 Herre undgår de svære sidespark i finalen. 

 

"Nogle af de andre lande stiller med personer som er meget smidige og kan sparke rigtig højt, men de mangler en masse i kraft og synkronitet. 

Dog bliver høje spark ofte belønnet hos dommerne. Lodtrækningen er således klart til vores fordel, da de andre kan ikke vise deres force, som er 

de høje sidespark, mens vores drenge kan vise deres force, som er synkronitet for fuld udblæsning," siger Mark Lee Larsen. 

 

Rekord-VM 

Rekord mange lande er med i år og hele 64 lande og 450 deltagere er med til de femte verdensmesterskaber i teknik, der denne gang finder sted i 

Tashkent, Uzbekistan. 

 

Det danske hold melder, at organisationen indtil videre har været fornuftig, så der er lagt op til et rigtig godt VM. 

 

"Ky-Tu Dang har som supervisor været aktiv både under dommernes træning samt på de bonede gulve, og indtil videre har han blandt andet fået 

indført, at alle i en gruppe dømmes af samme dommerteam. Tidligere har det været praksis, at man har delt de store grupper op i to ved 

indledende runde. Således var der risiko for at gruppen blev opdelt i en let og svær gruppe - og da kun de 50 % bedste fra hver gruppe gik videre 

til semifinalen var det ikke altid de reelle 50% bedste, som gik videre til semifinalen," forklarer Mark Lee Larsen 

 

Programmet for de danske deltagere se således ud: 

 

Fredag d. 8. oktober: 

Junior Dame: 

Alexandra von Münchow (Gladsaxe), starter som nummer 8 ud af 37. 

 

Junior Herre: 

Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe), starter som nummer 28 ud af 30 

 

Lørdag d. 9. oktober: 

Senior 1 Dame: 

Henriette Dalsten (Gladsaxe), starter som nummer 27 ud af 32. 

 

Senior 1 Herre: 

Jonas Bryde (Gladsaxe), starter som nummer 27 ud af 43. 

 

Pair 1: 

Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen (Viby), starter som nummer 29 ud af 36. 

 

Søndag d. 10. oktober: 

Senior 2 Herre: 

Kim Nedergaard (Skive), starter som nummer 12 ud af 38. 

 

Team 1 Herre: 

Kim Nedergaard (Skive), Emil Knudsen (Viby) og Tobias Jessen (Viby), starter som nummer 11 ud af 26. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Juniorresultater ved VM i teknik (opd.) 
Alexandra von Münchow blev nummer 27 og Benjamin Hellegaard-Harder nummer 15 efter jævne men godkendte præstationer i 

juniourrækken ved VM i teknik i Uzbekistan. 



 

Alexandra von Münchow (Gladsaxe) var første danske deltager i aktion ved VM. Hun har tidligere haft problemer med nervøsitet til store 

stævner og i år har optakten endda også været plaget af skader, og fik en placering som nummer 27 ud af 39. 

 

"Tidligere har nervøsitet været Alexandras største fjende og netop dette havde hun arbejdet målrettet med. Denne gang var indsatsen dog 

kompliceret af en knæskade, som i udtalt grad har hæmmet hendes træningsindsats op til stævnet, og en del af de tekniske fejl kan forklares ved 

hendes skade, da hun mangler den sidste præcision specielt i standene. Hun var langt mere afslappet på banen og paradoksalt nok var hendes 

teknikker langt skarpere end ved sidste VM. Gruppen blev vundet af Korea foran Kina på 2. pladsen og delt 3. plads til Iran og Vietnam," 

fortæller Mark Lee Larsen, landstræner for tekniklandsholdet. 

 

Benjamin nummer 15 

I juniorherreklassen blev Benjamin Hellegaard-Harder nummer 15 ud af 30. Han nåede semifinalen, hvor konkurrencen blev skærpet yderligere. 

 

"Benjamin var sikker i sine teknikker og slog blandt andet sin gode ven og norske konkurrent, som ellers oftest vinder i deres indbydes opgør. I 

semifinalen leverede Benjamin ligeledes en godkendt indsats, men måtte se sig slået af absolut værdige konkurrenter fra bl.a. favoritnationen 

Korea. Benjamin sluttede som nummer 15 ud af 30, og således blev minimumsmålsætningen om semifinale plads opnået. Gruppen blev vundet 

af Korea foran Vietnam og Uzbekistan," siger Mark Lee Larsen. 

 

Hjemmebanefordel - igen 

Igen i år har værtsnationen fået en masse fordele, som det var tilfældet sidste år. 

”Udpræget hjemmebanefordel og hård konkurrence er nok de to ord som beskriver VM’s første dag bedst. Værtsnationen Uzbekistan har 

tidligere knap nok været repræsenteret til VM og aldrig før opnået noget som helst. Derfor er det tankevækkende, at stort set alle dagens 

uzbekere kom i finalen og flere fik medalje. Dette mønster er en gentagelse fra sidste år, hvor Egypten i den grad blev favoriseret. I år har man 

ikke set skyggen af Egypten. Niveauet er virkeligt højt, og selv nationer som man tidligere trak lidt på smilebåndet af, kan nu blande sig med de 

mere etablerede nationer. Lande som Vietnam og Kina har i den grad satset og er utrolig stærke”, fortæller landstræner Mark Lee Larsen som 

med et smil tilføjer: ”Måske man skulle få forbundet til at arrangere et VM, så Danmark også kan opleve medaljeregn.” 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

 

På billedet: Benjamin Hellegaard-Harder. 

Foto: Thorkild Amdi Christensen/DTaF 

Video fra førstedagen af VM i teknik 
Landstræner Mark Lee Larsen har igen været på spil med kameraet og samlet interviews fra de danske deltagere. 

Benjamin om dagens præstation: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8-JwL28W78E 

Kim Nedergaard om sin lodtrækning og muligheder: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RqPhpaugDaE 

Ky-Tu Dang om sin nye rolle: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4jNFmQFM0aE 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8-JwL28W78E
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RqPhpaugDaE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4jNFmQFM0aE


Alexandra om dagens præstation: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=blHNpt-Vnyw 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Hurtig exit for Danmarks finalehåb 
Lørdagens danske præstationer bød heller ikke på finaledeltagelse ved VM i teknik i Uzbekistan. Finalehåbet Henriette Dalsten gik ikke 

videre, mens Jonas Bryde blev en flot nummer 12 i VM-debut. Pair 1 gik heller ikke i semifinalen 

Efter sidste års finaleplads var der store forventninger til Henriette Dalsten (Gladsaxe) i Senior 1 Dame, men i år gik hun desværre ikke videre til 

semifinalen. 

 

"Henriette har det altid lidt svært i første runde, og i dag var ingen undtagelse. Henriette viste som altid præcis og skarp teknik i verdensklasse, 

men i dag manglede der desværre den sædvanlige kraft og hurtighed i håndteknikkerne. Dette blev dømt meget hårdt af dommerne, for selv efter 

dagens præstation burde Henriette klart gå videre til semifinalen. Men vi må fortsat arbejde med hendes mentale tilstand i de indledende runder,” 

beretter landstræner Mark Lee Larsen. 

 

”Henriette er skuffet, men hendes positive natur gør, at hun straks ser fremad og arbejder hårdt videre med sin træning.” 

 

Korea vandt guld, Iran sølv og Tyskland og Vietnam bronze. 

 

 

God debut af Jonas Bryde 

Der var VM-debut til Jonas Bryde (Gladsaxe) i gruppen Senior 1 Herre, som er VM's største gruppe med over 40 deltagere, og nok den gruppe 

der er mest prestige i at vinde. Der var derfor lagt op til kamp til stregen fra alle deltagere. Jonas startede fornuftigt med god kraft men lidt sløret 

bevægelser. Det var nok VM-debuten, som lige skulle bundfælde. Det rakte lige akkurat til en semifinaleplads, hvor Jonas var langt mere skarp 

og selvsikker. Præstationen rækker til en fin 12. plads og det er ikke dårligt af en VM-debutant i VM's måske sværeste gruppe", siger 

landstræner Mark Lee Larsen. 

 

Korea tog guld, Iran sølv, Tyskland og Frankrig bronze. 

 

 

"Sanne Jensen og Emil Knudsen var ligesom Jonas VM-debutanter, men parret har tidligere gjort en pæn indsats til EM. Sanne og Emil har kørt 

godt i træningen, og de går på banen uden de store nerver. Specielt i første runde laver de et par synkronfejl, men det burde ikke være dem som 

har gjort udslaget, da flere af de andre hold laver grovere synkronfejl uden det afspejler sig væsentligt i pointene. Derfor er det umiddelbart lidt 

svært at vurdere, hvad der gjorde, at de ikke kom videre til semifinalen, hvor skarpheden i håndteknikkerne nok har haft betydning", analyserer 

landstræner Mark Lee Larsen. 

 

Det danske par var kun tre placeringer fra en semifinale. 

 

Vietnam tog sig af guldet foran Uzbekistan og Tyrkiet. 

 

 

Ingen danske medaljer ved VM i teknik 
Heller ikke sidstedagen bød på danske finaler eller medaljer, da Kim Nedergaard og synkronherrerne var sidste danskere i aktion. 

 

Semifinalen blev desværre endestationen for Kim Nedergaard (Skive) i Senior 2 Herre, hvor han fik en samlet 11. plads. Specielt i første runde 

leverede Kim en god præstation og var pointmæssigt med helt fremme. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=blHNpt-Vnyw


 

"I semifinalen svigter organisationen lidt, og Kims individuelle gruppe bliver kørt samtidig med de indledende runder i Team 1, og derfor bliver 

forberedelsen ikke optimal i nogle af grupperne. I semifinalen er Kim slet ikke oppe på fuld damp, og specielt sparkene halter lidt i forhold til 

det normale niveau. Selv frontsparkene som ellers er én af Kims favoritteknikker," fortæller landstræner Mark Lee Larsen. 

 

At det sagtens kunne være blevet til mere understreges af, at nordmanden Jan Åge Østby kom i finalen og blev nummer 6 - en mand som Kim 

normalt godt kan slå. 

 

Korea vinder med Egypten og Spanien på sølv- og bronzepladsen. 

 

Finalemålsætning blev ikke nået  

I Team 1 Herre (Emil Knudsen, Viby, Tobias Jessen, Viby, Kim Nedergaard, Skive) var målsætningen ligeledes en finaleplads. Første runde bød 

på en pæn præstation, som ikke gav tvivl om semifinalepladsen. 

 

”I semifinalen bød lodtrækningen desværre på de to figurer med sidespark, der absolut er holdets akilleshæl. Vi havde satset på, at drengene 

alligevel kunne snige sig med i finalen, men desværre rammer de ikke helt deres topniveau, og et par tekniske fejl samt sidesparkene var nok 

grunden til, at de ikke når finalen. Det er en stor skuffelse for dem, for de havde virkelig trænet hårdt op til dette VM,” konstaterer Mark Lee 

Larsen. 

 

Holdet ender på en 13. plads, og det var ekstra ærgerligt set i lyset af, at 7 ud af 8 hold i finalen laver meget store og alvorlige fejl, så en 

finaleplads havde givet store muligheder for en medalje. 

 

Fiillippinerne vandt gruppen foran Tyskland med Iran og Kina på delt bronzeplads. 

 

Resultatmæssigt et skuffende VM for Danmark 

Ingen finaler eller medaljer gør de 5. verdensmesterskaber i teknik til et skuffende mesterskab set med danske øjne. 

 

”Vi når ikke vores målsætning, og så kan vi kun være lidt skuffede. Der er positive takter og det er frustrerende, at mange af udøverne faktisk 

gør det fornuftigt, men mangler det sidste når det gælder, så det må vi arbejde videre med,” siger landstræner Mark Lee Larsen. 

 

Næste helt store opgaver for tekniklandsholdet bliver EM i maj 2011 i Italien, samt VM i efteråret 2011 som afholdes i Vladivostok, Rusland. 

 

Foto: Thorkild Amdi Christensen/DTaF 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 

Dansk Taekwondo på vej mod 8000 medlemmer ? 
Taekwondo i Danmark kan være på vej mod det højeste medlemstal i mange år. Seneste opgørelse af licenser viser knap 7.500 licenser 

registreret i de danske klubber. Vi er inde i en rigtig positiv periode for taekwondo, hvor der igen skyder nye klubber op og de 

eksisterende klubber er rigtig godt kørende. Så et stort klap på skulderen til jer alle derude i klubberne ! De 10 største klubber i 

Danmark er pt.: Gladsaxe - 307 medlemmer, Skanderborg - 304 medlemmer, Vejle - 260 medlemmer..... 

 

Risskov - 242 medlemmer 

København - 227 medlemmer 

Esbjerg - 226 medlemmer 

Esbjerg City - 187 medlemmer 

Rødovre - 181 medlemmer 

Solrød - 173 medlemmer 

Lyngby - 162 medlemmer 

 

Med venlig hilsen 



 

Torben Hansen 

HB & Infoafd. 

Taekwondo oktober 2010 
Så er der et nyt forbundsblad!! 

 

Se oktobernummeret af Taekwondo her 

 

"  

Hold EM Baku, Azerbaijan. 
Holdet til Hold EM i Baku består af: -58 Philip Reyes, -68 Redouane Chtatou, -80 Mark Hansen, +80 Zakaria Asidah. Allerede før 

afrejse var der problemer, da visumreglerne pludselig blev ændret fra at kunne fås i lufthavnen nu skulle skaffes ved den azerbaijanske 

ambassade i London. Det var en umulig opgave, da Mark Hansen var på træningsophold i USA og ikke kunne sende pas. Sportschef 

Amir Rashid fik dog lavet en aftale via det Azerbaijanske forbund om, at vi kunne få indrejse tilladelse uden visum fra London.... 

 

 

Problemerne fortsatte dog. Redouane skade ville ikke hele i det tempo, som først var antaget. Redouane var dog nød til at tage med, da holdet 

ellers ville blive disket, da der skal være 4. – Ikke nok med det, så meddelte Mark ved afrejse, at han ikke var i vægt og sandsynligvis ikke kunne 

nå det. En fuldstændig uholdbar og uacceptabel situation. Redouane var heller ikke i vægt, men trods han var skadet kom han i vægt og vidste 

dermed stor Teamspirit. Fysioterapeut Christian Flint, som er FYS på turen, vil på kampdagen vurdere om Redouane forsvarligt kan kæmpe ved 

Hold EM. 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Forbundsblade/10-okt.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Forbundsblade/10-okt.pdf


Kun 11 hold er tilmeldt, hvilket vil sige at der bliver kæmpet i 3 grupper i stedet for 4. Danmark er kommet i gruppe med Azerbaijan og 

Georgien. Selvom både Philip og Zakaria vinder deres kampe, vil vi stadig kun kunne opnå uafgjort og ved uafgjort, trækkes der lod om, hvilket 

hold der skal vælge vægtklasse til sudden death. Her kan vi så tabe lodtrækningen og vinderen kan vælge en af de vægtklasser Danmark ikke er 

repræsenteret i. Surt show, men sådan er reglerne. 

 

De 3 grupper er: 

Gruppe A: Spanien, Tyrkiet, Holland og Italien. 

Gruppe B: Rusland, Tyskland, Frankrig og Polen 

Gruppe C: Azerbaijan, Georgien og Danmark 

Kamplister kan ses på: http://www.tpss.nl/ (Results and draws) 

 

Udover Landsholdstræner Tommy Mortensen og Head of Team, Søren Holmgård Knudsen er David Coupar med som dommer. 

 

Ved stævnet vil der blive kæmpet efter den nye 4 points regel(baglæns spark til hoved) samt 12 points forskel efter 2 omgang. Video Replay 

samt Daedo PSS(Protection Scoring System) veste vil blive brugt ved Hold EM.  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

 

Fantastisk indsats og lidt held i Baku. 
Som jeg kunne berette om i går, stod Danmark i en lidt speciel situation, da vi kun kunne stille med udøvere i 2 vægtklasser. 

Fysioterapeut, Christian Flint kunne desværre ikke melde Redouane klar til kamp pga. en skade i morges ved stævnestart. 

Efter lang ventetid pga. af ekstrem mange forsinkelser skulle Philip og Zakaria i kamp mod holdet fra Georgien.  

Philip vandt kampen 7-3 over Vaxtang Djafaridze. Philip havde kampen under fuld kontrol fra start til slut.  

Zakaria vandt også sin kamp mod Ioseb Osidze 11-9. Zakaria styrede også kampen, men blev en smule presset da Ioseb Osidze fik en 3 point og 

4 point scoring i 2 omgang. Der var dog aldrig tvivl om resultatet. 

Efter en absolut godkendt indsats havde holdet brug for lidt held. Nu skulle der nemlig trælles lod om i hvilken af de 4 vægtklasser, der skulle 

kæmpes sudden death i. Faldt lodtrækningen i –68 eller –80 ville Danmark automatisk tabe kampen. Men, men det blev –58 kg, så nu var det op 

til Philip om Danmark skulle vinde holdmatchen mod Georgien. 

Philip gik ind til sudden death utrolig målrettet og vandt over Vaxtang Djafaridze igen. 

 

Dermed kvalificerede Danmark sig til kvartfinalen, da de 2 bedste fra gruppen på 3 går videre, da Georgien havde tabt til Azerbaijan før 

Danmark mødte Georgien. 

 

Som Zakaria Asidah udtalte ved aftensmaden: ” Jeg har aldrig oplevet noget lignende”.  

Det var jo også helt vildt: At være 2 mod 4, 1 lodtrækning og så 1 sudden death” 

 

Forsinkelserne i stævnet forsatte og gjorde, at Danmarks match mod Azerbaijan er udskudt til i morgen, hvor start tiden er sat til kl. 10.00 lokal 

tid. 

 

Resultaterne kan følges på: www.tpss.nl ”live results”.  

Find European Championships for Teams I rulleteksten. Vær obs. på, at I skrivende stund er indsat nogle underlige vægtklasser, som ikke 

hænger sammen med virkeligheden. Navne og resultat er dog korrekt. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

Endnu en god dag i Baku. 
Dagens første opgave var Azerbaijan, der som arrangør virkelig havde heppekoret på deres side. Philip vandt i –58 kg en kanon kamp 

med 10-7(5-4, 7-6 efter de 2 første omgange). Zakaria havde i hans kamp mod Azerbaijan mulighed for at få revanche for EM 2010 

finalen. Zakaria måtte dog se sig besejret endnu en gang med 5-6(1-2, 3-6 efter de 2 første omgange) Med Azerbaijan’s sejr vandt de 

gruppen med Danmark nummer 2. 

http://www.tpss.nl/
http://www.tpss.nl/


 

I kvartfinalen ventede Spanien: 

I hver kvartfinale blev der trukket lod omkring vægtklasse række følgende. Mod Spanien blev det nu Zakaria som skulle starte. 

Zakaria kæmpede godt og førte hele kampen mod Jon Garcia, men spanieren nåede dog på 3-3 da 3. omgang sluttede(1-0, 3-2 efter de 2 første 

omgange). I sudden death vinder Zakaria. Meget flot og kontrolleret. Det er nu anden gang i træk at Zakaria vinder over Garcia 

Nu var det Philips tur til at skulle gå efter uafgjort. I en meget lige kamp måtte Philip se sig besejret med 3-4(2-2, 3-2 efter de første 2 omgange) 

af Javier Marron– Philip havde et spark til hoved på Javier i sidste sekund, men det blev ikke registret ved dommerne. Landholdstræner Tommy 

Mortensen brugte sit kort til Video Replay, men Philip fik ikke point. 

 

Dermed sluttede Danmarks videre deltagelse i Hold EM. 

 

En rigtig god indsats af Philip og Zakaria. – Der er blevet talt meget rosende om Danmarks indsats. Der på trods af kun 2 udøvere kunne kæmpe 

sig frem til en kvartfinaleplads.  

 

Rusland vandt over Frankrig i finalen i herreklassen 

Spanien vandt over Tyrkiet i finalen i dameklassen 

 

I aften venter afslapning inden hjemturen starter mandag kl. 18 lokal tid. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

2010 november- Månedens KPT profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, bliver månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Helene Lykke Glassow Hansen. 

 

Foreningslederseminar 2010 plan fremrettet 
Allerførst vil Hovedbestyrelsen gerne sige tak til alle, som deltog i Foreningslederseminaret, der som bekendt blev afholdt på Bosei i 

slutningen af august måned. Det var rigtig dejligt at se at alle gik positivt og konstruktivt ind til opgaven og de udfordringer vi står over 

for med det formål at gøre vores forbund og vores sport endnu bedre i alle relationer. Hovedbestyrelsen fik mange gode input til ideer 

og overvejelser, som vi helt sikkert kan og skal gøre brug af. På den baggrund har Hovedbestyrelsen nu besluttet at vi gerne sammen 

med jer vil arbejde videre med følgende projekter: 



 

1. Videns- og erfaringsdeling 

2. On-line håndbog i klubledelse/-drift 

3. Klubtilbud efter skoletid – SFO vs TKD 

4. Markedsføring af TKD 

 

Hovedbestyrelsen vil nu nedsætte en arbejdsgruppe for hvert af de fire projekter, hvor et medlem af Hovedbestyrelsen vil være tovholder for 

projektet og ansvarlig for projektets gennemførsel. I den førstkommende tid vil arbejdsgrupperne blive etableret og de første arbejdsmøder vil 

blive afholdt. Planen er at inden 1. februar er alle arbejdsgrupperne igangsat. 

 

Alle som har input til de ovennævnte emner/projekter er meget velkomne til at byde ind. Nærmere information om hvem der er tovholder på de 

enkelte projekter tilgår senere. 

 

Materialet fra Foreningslederseminaret vil blive lagt på hjemmesiden snarest på download siden (red: NEDERST I VENSTRE KOLONNE PÅ 

DOWNLOADSIDEN), således at alle har mulighed for at se hvilke emner, der blev drøftet. 

 

Pva. Hovedbestyrelsen 

 

Ejnar Mikkelsen 

Formand, DTaF 

 

2010 november- Månedens mandlige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage som f.eks. 

sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens profil. 

 

Denne måneds profil er: Axel Trillingsgaard. 

 

Re-certificering Den Gode TaeKwonDoklub For Børn 

(DGTKDFB) 
BIU har besluttet at der skal ske recertificering, til DGTKDFB, hvert tredje år. Næste periode er 2011 - 2013 (inklusive). 

 

Følgende klubber har reageret på tidligere "indkaldelse", eller er nye, og skal derfor ikke gøre yderligere. 

De vil modtage et diplom med posten snarest: 

- Amager 

- Frederikssund 

- Silkeborg 

- Favrskov 



- Nordborg 

 

Følgende klubber skal udfylde recertificerings-skabelon, og sende den retur til tovholderen,senest 31 januar 2011: 

Bellinge, Bornholm, Esbjerg City, Gladsaxe, København, Næstved, Rebild, Ringkøbing, Ringsted, Risskov, Skanderborg, Thisted, Viby 

Olympia, Ålborg, Århus TKD, Ødsted 

 

 

Ved rettidig modtagelse, modtager klubberne recertificerings-diplom. 

I modsat fald bortfalder certificeringen. 

 

Find skabelon til recertificering her: 

 

Venlig hilsen 

BIU-tovholder DGTKDFB 

Jesper Kristensen 

Mail: jespers@mail.dk 

KPT Seminar 
NB. seminaret er både for mænd og kvinder!!! Personlig udvikling - Nå dine mål. …når små skridt også giver succes. ”Små skridt” er 

en vej til holdbare ændringer i dine vaner. Det går ud på at lave små, gradvise ændringer, som bringer dig frem mod dit mål .... 

 

Den 11. december 2010 kl. 12.00 - 17.00 

Taekwondo Olympia Klub 

Ormslevvej 2 (indgangen findes på Krabbeholms Alle)  

8260 Viby J - Århus 

Tilmelding:  

Senest 20. november 2010 ved: 

Indbetaling af deltagergebyr på Sydbank A/S - Reg.: 7703 kontonummer: 0001104755. Husk venligst i betalingen at angive navn og klubnavn, 

samt mærk det "KPT-Seminar". Det er indbetalers ansvar at modtager kan identificere betalingen.  

Tilmelding på mail til breddekonsulent@taekwondo.dk  

Deltagergebyr: kr. 100 

 

Forbundet har brug for din hjælp!!! 
Så er tovholderne, på projekterne fra foreningslederseminaret, fundet. Hvis du har lyst til at være med til at præge fremtiden indenfor 

et af projekterne, bedes du skrive/ringe til den pågældende tovholder. Måske har du allerede materiale der kan bruges, eller har gode 

ideer indenfor et, eller flere, af områderne ... så meld dig nu!!! 

http://www.taekwondo.dk/boern.asp


 

Videns- og erfaringsdeling 

Ejnar Mikkelsen: 

emi@taekwondo.dk - tlf. 81611290 

 

On-line håndbog i klubledelse/-drift 

Jan Jørgensen: 

breddekonsulent@taekwondo.dk - tlf. 41229955 

 

Klubtilbud efter skoletid – SFO vs TKD 

Kaj Nielsen: 

kajnielsen@mac.com - tlf. 26732056 

 

Markedsføring af TKD 

Torben Sachmann Hansen: 

sachmann@mail.dk - tlf. 21730333 

Juniorlandsholdet i kamp 2010 
Juniorlandsholdet i kamp afholdt for nylig samling i Brande. Her kan du se ansigterne på holdet med deres trænere Farooq og Sheruk. 

Torben Hansen Infoafdelingen 

 

  

Budo Nord Scandinavian Open: Kamp om OL-kval. 

pladserne lørdag i Forum Horsens 
Lørdag den 20. november mødes Skandinaviens bedste Taekwondo-kæmpere i Horsens Forum ved det 17. Budo Nord International 

Scandinavian Open, hvor de danske taekwondo-udøvere også kæmper om de få attraktive pladser til den Olympiske kvalifikation, som 

begynder næste år. Med små 300 deltagere er Budo Nord International Scandinavian Open i Horsens Forum på lørdag blandt de største 

taekwondo-stævner på dansk jord. Udøverne dyster i henholdsvis kamp- og teknikdisciplinerne, og udover æren og medaljerne kæmper 

de bedste danske udøvere også om at blive udtaget til OL kvalifikationsstævnerne i 2011 og 2012. 



 

Publikum får altså lejlighed til at se Taekwondo på et meget højt plan i Horsens Forum. I kamp er topprofilen Philip Reyes (-58 kg), som næste 

år skal forsøge at kvalificere sig til OL i London. I teknik er størsteparten af det danske landshold til stede og de forventer kvalificeret modstand 

fra både Norge, Sverige og Tyskland. 

 

Programmet for Budo Nord International Scandinavian Open i Horsens Forum: 

 

FORUM:  

LØRDAG, DEN 20. NOVEMBER 2010:  

09.00-12.00 Kampe  

12.00-13.00 Frokostpause.  

13.00-17.00 Kampe  

17.00-17.30 Præmieoverrækkelse  

 

Forum - HAL 2: 

LØRDAG, DEN 20. NOVEMBER 2010: 

09.00-12.00 Teknikstævne 

12.00-13.00 Frokostpause. 

13.00-18.00 Teknikstævne 

Præmieoverrækkelse efter hver gruppe. 

 

Deltagerlister kan hentes på følgende link: 

http://www.taekwondo.dk/samlet_kalender.asp 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekontakt i Dansk Taekwondo Forbund, Torben Sachmann Hansen, mobil 23200717. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Sachmann Hansen 

Resultater Budo Nord Scandinavian Open 2010 
Hermed følger resultaterne af årets Budo Nord Scandonavian Open – den 17. udgave af det internationale taekwondo stævne i Forum 

Horsens. Årets kampstævne blev domineret af de sjællandske kæmpere med Nørrebro og Rødovre i front og med Brande på en 

tredjeplads. På tekniksiden blev årets stævne vundet af Gladsaxe foran den arrangerende klub Skanderborg og med Skive på en 

tredjeplads.... 

Nedenfor følger navne på vinderne i udvalgte grupper. 

Vindere kamp: 

Senior Herrer: 

-54 kg Surachet Singsorn, Rødovre 

-63 kg Armin Sommer, Gladsaxe 

-68 kg Dennis Kristensen, Vejle 

-74 kg Hasan Khoshkar, Nørrebro 

-80 kg Osame Salame, Nørrebro 

-87 kg Daniel Pettersson, Hage – S 

+87 kg Martin Andersen, Herfølge 

 

Senior Damer: 

-53 kg Michella Mathiesen, Rødovre 

-57 kg Lisa Fechner, TVSH Team – D 

-67 kg Natasa Mrak, Vejle 

+73 kg Therese Raffing, Rødovre 

 

Vindere teknik: 

Junior Herrer Benjamin Harder, Gladsaxe 



Senior 1 Herrer Tobias Jessen, Viby 

Senior 2 Herrer David Jansson, Haga – S 

Master 1 Herrer Bodo von Münchow, Gladsaxe 

 

Junior Damer Cecilie Slagslunde, Gladsaxe 

Senior 1 Damer Sanne Jensen, Skanderborg 

Senior 2 Damer Anette Olsson, Skive 

Master 1 Damer Tone Hansen, Team Vestli – N 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekontakt i Dansk Taekwondo Forbund, Torben Sachmann Hansen, mobil 23200717. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Sachmann Hansen 

Kamp om landsholdspladser ved DM i teknik lørdag 
Der bliver hård kamp om medaljerne ved DM i taekwondo, teknik, i morgen i Skive. Der er nemlig landsholdspladser på spil for de 

danske teknikudøvere. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 26. november 2010 

 

Til redaktionen: 

 

"VM-deltagerne er favoritter i deres respektive klasser. Dog er senior 1 herre-klassen meget åben, hvor de nuværende landsholdsfolk Jonas 

Bryde, Emil Knudsen og Tobias Jessen (vandt senest Budo Nord International Scandinavian Open sidste weekend) skiftes til at slå hinanden," 

fortæller landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

Der var VM i oktober, og VM-deltagerne har naturligt haft et lille formdyk efter VM, men skal igen være skarpe for at komme i betragtning til 

landsholdet. 

 

"Selvom de har haft et lille dyk i formen efter VM, forventer jeg, at de er klar til den nye sæson, hvor vi bl.a. i Danmark afholder Nordiske 

Mesterskaber i slutningen af januar, og hvor vi gerne igen skal blive mest vindende nation," siger Mark Lee Larsen. 

 

Lents prøver at tage endnu en DM-titel 

I senior 1 dame er VM-deltageren Henriette Dalsten favorit, men hun får hård kamp fra Sanne Jensen, der sidste weekend vandt Budo Nord 

International Scandinavian Open. Men også andre tidligere mestre kan blande sig i medaljerne. 

 

"Vi har en spændende outsider i Nicole Halfdan Nielsen (før Linde Jensen), der er tidligere europamester. Hun har holdt pause fra landsholdet 

nogle år, da hun fik børn, men hun overvejer et comeback i senior 2 næste år. Det bliver spændende at se, hvor hun ligger ift. de andre kvinder i 

senior 1 efter hun fik en flot 3. plads ved Budo Nord International Scandinavian Open," siger Mark Lee Larsen, der også ser den tidligere 

landsholdsudøver og dansk mester, Lisa Lents, som en mulig outsider. Taekwondoen har dog de sidste år ofte måttet vige for model- og 

dansekarriere. 

 

Udtagelse til landshold i 2011 

Efter DM udtager landsholdstræner Mark Lee Larsen 2011-landsholdet, hvor de store mål er EM i maj i Italien og VM i november i Rusland. 

 

"EM er særligt spændende næste år, da vi har gode resultater at leve op til. Ved sidste EM vandt vores udøvere en guld- og tre bronzemedaljer. 

Ved VM har vi revanche til gode efter et skuffende resultat i år," siger Mark Lee Larsen. 

 

Stævnestart: 

Klokken 9. 

 

Sted: 

Resen Hallen, Furvej 9, Resen, 7800 Skive 



 

Kontakt til landstræner Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

På billedet er VM-holdet fra oktober 2010: 

Fra venstre mod højre, øverste række: Landstræner Mark Lee Larsen, Kim Nedergaard, Emil Knudsen, Alexandra von Münchow, Jonas Bryde 

og assistenttræner Khoa Dang Ngo. Nederst fra venstre: Benjamin Hellegaard-Harder, Henriette Dalsten, Sanne Jensen og Tobias Jessen. Foto: 

Thorkild Amdi Christensen/Dansk Taekwondo Forbund 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

22 12 02 40 

Skype: brianmartinrasmussen 

Favoritsejre ved DM i teknik 
Ved lørdagens danske mesterskaber i taekwondodisciplinen teknik i Skive, var der favoritsejre i mange af klasserne. 

 

Til redaktionen: 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 27. november 2010 

 

Taekwondo: Favoritsejre ved DM i teknik 

 

I dame senior 1, vinder VM-deltager Henriette Dalsten, Gladsaxe, suverænt guld foran Charlotte Pedersen, Gladsaxe, fra talentholdet med Edina 

Lents, Gladsaxe, på 3. pladsen. VM-deltager Sanne Jensen havde en balancefejl og røg ned på 4. pladsen. Lisa Lents blev nummer 10. 

 

Hos herrerne var det på forhånd ventet, at guldet skulle gå til en af de tre VM-deltagere, men usikkert i hvilken rækkefølge. Her vandt Emil 

Knudsen, Viby, foran Tobias Jessen, Viby og Jonas Bryde, Gladsaxe. 

 

"Henriettes sejr var flot og jeg havde også ventet, at hun ville vinde. Emil, Tobias og Jonas ligger alle meget tæt, og det var formen på dagen, der 

var afgørende. Det var fortjent, at Emil vandt, da han var virkelig god i dag. Jonas havde en balancefejl, der kostede måske afgørende point," 

fortæller landsholdstræner Mark Lee Larsen, der samtidig udtog sot landshold for 2011. 

 

Nyudtaget landshold for 2011 - på baggrund af træningsindsats og præstationer i løbet af året kulminerende her til DM: 

 

Junior, herre: 

Thomas Purup, Skanderborg 

 

Junior, dame: 

Cecillie Slagslunde, Gladsaxe, Linea Slagslunde, Gladsaxe, Michelle Sejersgaard-Jacobsen, Herlev og Alexandra von Münchow, Gladsaxe 

 



Senior, herre 1: 

Emil Knudsen, Skive, Tobias Jessen, Skive, Jonas Bryde, Gladsaxe, Christian Bøttcher, Vejle og Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

 

Senior, dame 1: 

Henriette Dalsten, Gladsaxe, Sanne Jensen, Skanderborg, Charlotte Pedersen, Gladsaxe, (debutant) og Christina Sigård, Skive (debutant). 

 

Senior, herre 2: 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Senior, dame 2:  

Comeback: Nicole Halfdan Nielsen (før Linde Jensen), Østerbro 

 

Master, herre 1: 

KyTu Dang, Rødovre 

 

Master, dame 3: 

Lis Borring, Bornholm 

 

Andre udvalgte DM-resultater: 

 

Junior, herre: 

Guld: Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

Sølv: Thomas Purup, Skanderborg  

Bronze: Morten Altmann, Islev 

 

Junior, dame: 

Guld: Cecillie Slagslunde, Gladsaxe 

Sølv: Linea Slagslunde, Gladsaxe 

Bronze: Michelle Sejersgaard-Jacobsen 

 

Senior 2, herre: 

Guld: Kim Nedergaard, Skive 

 

Se alle resultater her. 

 

Kontakt til landstræner Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

Resultater fra French Open 
Enkelte landsholdskæmpere deltog i weekenden ved French Open kamp. Læs her om præstationerne: Phillip Reyes - 58 kg, sidder over 

i første runde og skulle møde vinderen imellem PINELLI NICOLAS fra Frankrig og KRASNIQI BASHKIM fra Schweiz, her trækker 

franskmanden det længste strå og skal således møde Phillip.... 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Resultatfiler/2010-11-27_DM_teknik_Result.pdf


 

1. kamp: 

Phillip kommer godt ind i turneringen ved at vinde over franskmanden PINELLI NICOLAS overbevisende og sikkert med ciferne 10 - 3. 

Phillips sejr er på intet tidspunkt I fare. 

 

2. Kamp: 

Phillip møder CAROU VARELA PABLO fra Spanien, som Phillip tabte til ved Europa Cup i sidste måned. Dengang var det dog en meget 

diskutabel sejr til spanieren. Phillip går derfor ind til kampen med masser af selvtillid og vilje med henblik på at revancere deres sidste møde. 

Kampen bliver en meget spændende affære, men Phillip holder sig til den aftalte taktik og vinder med 9-7 og sender dermed spanieren ud af 

turneringen. 

 

3. Kamp 

Her møde Phillip QANTANANI MOHAMMED fra Sverige. En modstander, som Phillip har vundet over før. Phillip kommer desværre bagud 

fra start og er derfor nødt til at tage nogle chancer for at komme ind I kampen igen. Dette udnytter svenskeren og Phillip må således se sig 

besejret med 15-5. En ærgerlig afslutning på en ellers rigtig god turnering for Phillip.  

 

 

QANTANANI MOHAMMED fra Sverige taber senere på dagen finalen til den spanske verdensmester. 

 

Sandra Christensen tabte desværre sin første kamp mod Tyskland med cifrene 5-9. 

 

Mvh. 

Amir Rashid 

Sportschef, DTaf 

Nyt talenthold i teknik udtaget 
I forlængelse af DM i teknik i Skive sidste weekend er der udtaget nyt talenthold. Talenttrænerne Edina Lents, Lisa Lents og Jonas 

Bryde udtog hver deres hold. Lisa Lents, som har været talenttræner siden 2008, udtog Cadet holdet. Senior 1 hold blev udtaget af den 

nye talenttræner Jonas Bryde. Edina Lents, talenttræner siden 2006, udtog Senior 2 hold. 

 

Talentholdet 2011 består af 26 talentudøvere og 3 talenttrænere, som ser frem til den nye sæson. 

 

Cadet: Træner - Lisa Lents 

 

Cornelia Heinisch, Gladsaxe 

Jacob Borchert, Sønderborg 

Jonas Walter, Bornholm 

Mads Fencker, Islev 

Maria Skovly Buchardt, Gladsaxe 

Patrick Kjædegaard, Gladsaxe 

 

Senior 1: Træner - Jonas Bryde 

 



Anne Louise Meier, Varde  

Camilla Bruun, Vejle  

Camilla Skadborg, Skive 

Cecilie Müller Poulsen, Skive 

Christian Roslyng, Herlev 

Esben Dall, Viby 

Helene Lauritsen, Risskov 

Mathias Løvstad – Gebauer, Gladsaxe 

Signe R. S. Jørgensen, Gladsaxe 

Simone Juhl, Frederecia  

Simone Landbo, Gladsaxe 

 

Senior 2: Træner - Edina Lents 

 

Allan Olsen, Islev 

Annette Olsson, Skive 

James Devine, Glostrup  

Jimmy Nakel, Herfølge 

Jørn Andersen, Herlev 

Nadja Dyhre – Petersen, Team Haderslev 

Pil Kirstin Brix Lakridsen, Viby 

Sarah Nakel, Herfølge 

Tomasz Suski, Gladsaxe 

2010 december - Månedens mandlige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage som f.eks. 

sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens profil. 

 

Denne måneds profil er: Kam Kwan Jong 

 

Information om NM tilmelding 2011 
Kære alle. Tilmelding til Nordiske Mesterskaber 2011 den 22. januar 2011 i Vejle er klar. Se på DTaF’s hjemmeside under aktiviteter. 

Her er de danske tilmeldingsregler for Teknik og kamp. • Deadline for tilmelding og betaling er den 15. december 2010..... 

 

• Deadline for tilmelding og betaling er den 15. december 2010. 

• Det er vigtigt at disse overholdes. 

• Der er et dokument for tilmelding TEKNIK og et dokument for tilmelding KAMP 

• Hvis du ikke er tilmeldt til tiden, så går din plads til den næste i rækken. 

• Bodo von Münchow står for tilmelding TEKNIK og Søren Holmgård Knudsen står for tilmelding KAMP  



 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, EIU 

24 66 48 72 

Park Pokal 2010 
I den forangne weekend afvikledes Park Pokal i Stuttgart. Trods vejret var enormt dårligt, deltog en del kæmpere fra Danmark både i 

de nye klasser for kadetter, juniorer og seniorklasserne. Stævnet er en styrkeprøve for de danske kæmpere om hvor de ligger i forhold 

til udlandet, og vil ud over at blive betragtet som et udtagelsesstævne til Kadet- og Juniorlandshold, også være indikationsgivende for 

hvem der er interessante til Kadet- og Junior EM i 2011. 

 

Styregruppen består til dette stævne af Niels Andersen, Farooq Rashid, Shehrukh Jamil, Christoffer Vedel. Philip Reyes kæmper ikke denne 

weekend pga. skade fra French Open, men har tilgengæld været en god hjælp til de unge talenter. 

 

Resultatmæssigt har stævnet været godt, men har også givet mange gode ideer til hvad der mangler i forhold til udlandet. Bl.a. har det haft stor 

betydning, at danskerne ikke har stor erfaring med elektroniske veste. Dette gav sig stærkt til kende i alle klasserne, ved at det var svært at score 

points hvis man ikke fik vinklet sin fod rigtigt. 

 

Både Farooq og Shehrukh er dog tilfredse med resultaterne. 

 

Hilsen 

Farooq 

 

I alt kadet medaljer: 

2 guld, 1 sølv og 2 bronze 

Emil Lind Sørensen, guld 

Sarah B. Malykke, guld  

Rasmus Lund Petersen, sølv 

Davis Noel Jensen, bronze 

Mathias Kristensen, bronze 

 

I alt junior medalje: 

3 guld, 3 sølv og 2 bronze 

Mohsan Iqbal, guld 

Mounir Eljaji, guld 

Martin Hoang, guld 

 

Maja Bjerre-Madsen, sølv 

Siva Rabiha Dervishi, sølv 

Armine Sanjarizadeh, sølv 

 

Moneeca Abru Iftikhar Latif, bronze 

Hasan Karabulut, bronze 

Super seminar 
Projekt KPT (Kvinder På Toppen) afholdt lørdag den 11 december et seminar med Coach og proceskonsulent Pia Wognsen. 



 

Dette kursus var en fantastisk oplevelse hvor vi blev klogere på os selv, og de mekanismer der gør, at vi handler som vi gør. 

Vi fik nogle værdifulde værktøjer med hjem, til det videre arbejde til gavn for forbundene, klubberne og os selv. 

Viby Olympia lagde lokaler til, og Karina Boeriis havde gjort et flot stykke arbejde med forplejningen. 

Kurset var udbudt til flere af de mindre forbund, og der var deltagelse fra Squash forbundet med 2 personer. 

Ved afslutningen af kurset var der bred enighed om, at det var en glimrende ide at afholde kurser sammen. Det giver et godt netværk og mange 

kurser er jo ikke rettet mod en bestemt sportsgren. 

 

">  

Ungdomsuddannelse og elitesport 2011 og 2012 
DTaF er udviklingsforbund under Team Danmark. Derfor har du mulighed for at benytte dig af de muligheder som Team Danmark og 

ungdomsuddannelserne i samarbejde har udviklet. Du kan downloade folderen ”Ungdomsuddannelse og Elitesport 2011/2012” på 

Team Danmarks hjemmeside: 

 

www.teamdanmark.dk vælg Elite Sportsfolk og dernæst Job & Uddannelse. 

 

Du kan ansøge elektronisk fra nu og frem til 1.februar 2011. 

 

I Taekwondo er kriterierne: Individuel vurdering af DTaF’s Sportschef og DTaF’s landsholdstrænere. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, EIU 

2466 4872 

http://www.teamdanmark.dk/


Kadet bruttohold udtaget 
Som vi har udmeldt tidligere, ville der blive foretaget en 1. udvælgelse af kandidater til Bruttotruppen efter Park Pokal. Det skal 

understreges at det IKKE er Park Pokal alene der har været afgørende, men en helhedsbetragtning af alle de faktorer der har 

betydning - dvs. bæltegrad, deltagelse ved samlinger, deltagelse ved turneringer blot for at nævne nogle. 

Holdet nedenfor er ikke endeligt og det er derfor en foreløbig udvælgelse. Hen over foråret vil der sagtens kunne ske ændringer. 

 

Louise NB Christensen, Nørrebro -37 kg 

Alberte Knudsen-Nielsen, København -37 kg 

Sarah Malykke, Nørrebro -41 kg 

Emma Vedel, Gladsaxe -41 kg 

Arielle Malveda Gladsaxe -46 kg 

Louise Tran Le, Fredericia -49 kg 

Rasmus Lund Petersen, Rødovre -33 kg 

Kristoffer Demant, Brande -37 kg 

Furkan Yildirim, Herfølge -37 kg 

Emil Vedel, Gladsaxe -41 kg 

Sami Rashid, Nørrebro -41 kg 

David Noel Jensen, Nørrebro -45 kg 

Giang Pham, Århus Vest -45 kg 

Jonas Krintel, Rødovre -45 kg 

 

Der vil være to fællessamlinger i det nye år for både Udviklingsholdet og Bruttoholdet, og de resterende vil primært være for Bruttoholdet 

(ovenstående). Nærmere info vil fremgå på http://www.kadetdanmark.dk samt http://www.taekwondo.dk i det nye år. 

 

God Jul 

Kadetlandsholdsledelsen 

EM sølvvinder Zakaria Asidah møder kulturministeren 
Zakaria Asidah, som i foråret tog EM sølv i Skt. Peterborg, var sammen med øvrige sportstjerner og forbundsledere inviteret til den 

årlige reception hos kulturministeren. Her havde Zaki lejlighed til at hilse på den "nye" kulturminister Per Stig Møller. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Kampseminar med topinstruktører i Brande - Dobbelt OL 

vinder Hadi Saei blandt instruktørerne 
Brande Taekwondo Klub byder i samarbejde med DTaF på en virkeligt superseminar mellem jul og nytår. Blandt instruktørerne er 

den tidl. dobbelte Verdensmester og dobbelte OL vinder Hadi Saei fra Iran. Endvidere får deltagerne fornøjelsen af tidl. Verdenmester 

Aziz Acharki, Tyskland vores egen topprofil og dobbelte VM sølvvinder Jesper Roesen samt Niklas Andersson fra Sverige. 

 



Du finder indbydelse og tilmeldingsblanket på aktivitetskalenderen. 

 

God fornøjelse. 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Glædelig jul og godt nytår 
Dansk Taekwondo Forbund ønsker alle medlemmer, klubber, tillidspersoner, landshold m.fl. en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

2010 var et udfordrende og spændende år for DTaF. En god økonomi og soliditet blev sikret gennem et flot regnskabsresultat, den røde 

tråd blev etableret i elitearbejdet gennem et omfattende arbejde, vi fik lagt endnu et redskab på vores hjemmeside ved intro af online 

klubmodulet og endelig fik vi kickstartet fremtidsarbejdet gennem foreningslederseminaret i efteråret.... 

 

Alle disse skibe, som blev sat i søen i 2010 får vi forhåbentlig god feedback på og ser frem til at klubberne og medlemmerne får glæde af 

fremadrettet. 

 

2010 var endvidere årets hvor vi med stiftelsen af flere klubber og en medlemsvækst i de eksisterende klubber kunne glæde os over at vi nu er 

over 8000 medlemmer registreret i DTaF. Tillykke til jer alle. 

 

Hav en rigtig god jul og et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Infoafdelingen 

2011 januar- Månedens mandlige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage som f.eks. 

sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens profil. 

 

Denne måneds profil er: Brian Rex Hansen. 

 

4 opstartet på DIF's Diplomtræneruddannelse 



Laila Rashid, Mark Lee Larsen og Tommy Mortensen er netop opstartet DIF's diplomtræneruddannelse 2011/12. Laila deltager fra 

Nørrebro Taekwondo Klub. Mark og Tommy deltager som et led i TD/DTaF's krav til trænere og deres træneruddannelsesniveau. 

Endvidere er DTaF kursusunderviser Bo Kvorning igang med diplomtræneruddannelsens komprimerede forløb. Efter endt eksamen 

har de 4 den europæiske træneruddannelse niveau 3. Uddannelsen strækker sig over 180 timer fordelt på 1½ år med afsluttende 

eksamen.... 

 

Tidligere har kun 3 i DTaF gennemgået og bestået diplomtræneruddannelsen. Det er: Stig Kramer(2005/2006), Lennart Theilgaard(2007/2008) 

samt Lars Arnum(2007/2008). I øjeblikket er Sansuthan Param og Amir Khalegi begge Brande Taekwondo Klub i gang med 

diplomtræneruddannelsen. De bliver færdige sommeren 2011. 

På billedet ses fra venstre Mark, Laila underviser Christian Engell og Tommy. 

 

Hilsen 

Søren 

Jong's Taekwondo Fond 
Kam Kwan Jong, 6.dan har oprette hans egen Taekwondo Fond til støtte af DTaF's klubber. Jong stammer fra Hong Kong og har siden 

sin ankomst til Danmark i 1978 været aktiv i anskillige danske klubber som Odder, Skive, Århus og Viby samt i DTaF som både 

dancensor, dommer mv.. Jong har de senere år kæmpet ikke bare i dojangen, men også med sygdom. Heldigvis er han en stærk person 

som ikke er så let at slå ud.... 

 

Formålet med Jong's fond er at yde støtte til klubberne i deres arbejde for at motivere elevernes lyst til at have det sjovt, få en masse gode 

oplevelser og være stolt af sin træning. Det kan være i form af f.eks. pokaler, gavekort til stævner og lign. Læs mere HER. 

 

Vi takker på klubbernes vegne Jong for dette uselviske og flotte initiativ. Vi har lagt et link til Jong's Taekwondo Fond på taekwondo.dk's 

link SIDE. 

 

Vi ønsker Jong, hans familie og arbejdet i fonden alt det bedste i fremtiden. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen, Infoafdelingen 

Nordiske mesterskaber i Vejle lørdag den 22. januar 
De Nordiske mesterskaber i taekwondo i kamp og teknik afholdes lørdag den 22. januar i DGI-Huset i Vejle. 

http://www.jong.dk/fond/
http://www.taekwondo.dk/links.asp


 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 19. januar 2011 

 

De Nordiske mesterskaber i taekwondo afholdes i år i Danmark - på lørdag den 22. januar i DGI-Huset i Vejle. Danmarks landshold i kamp og 

teknik skal kæmpe mod Norge, Sverige, Finland og Island om de individuelle titler samt holdkampen om at blive mest vindende nation. 

 

På kampsiden er der flere spændende ansigter på udviklingslandsholdet, som kan gøre en god figur. Surachet Singsorn i minus 54 kilo vandt 

bronze ved EM i 2008 og er et stærkt dansk bud på medalje. Det samme er Charlotte Paik Bjelke, der var med til VM i 2009, i minus 53 kilo. 

 

På tekniksiden stiller Danmark med fuldt landshold og holdet satser på at tage holdtitlen tilbage fra Finland, der vandt den sidste år efter massiv 

dansk dominans i en årrække. 

 

Team 1 (synkron) herrer er favoritter og Henriette Dalsten i senior 1 dame er også et godt bud på en vinder, men hun får god modstand fra både 

Norge og Finland, der stiller med et stærkt hold i hendes gruppe. I senior herre 1 er det helt åbent mellem både danskerne og de øvrige lande, 

mens Kim Nedergaard i senior 2 ligger meget tæt med Sverige og Norge. Nicole Halfdan Nielsen (før Linde Jensen) i senior 2 dame gør 

comeback på landsholdet, og som tidligere europamester er det spændende at se, hvor hun ligger i dette felt. 

 

Sted: 

DGI-Huset 

Willy Sørensens Plads 5 

7100 Vejle 

 

Tid: 

Konkurrencer fra 9-18 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner for kamplandsholdet - Tommy Mortensen: 42 76 48 87 

Landsholdstræner for tekniklandsholdet - Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

Der er gratis adgang for pressen ved fremvisning af pressekort. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

Dansk succes ved NM i taekwondo (opd. 22.40) 
Danmark vandt masser af medaljer ved dagens Nordiske Mesterskaber i taekwondo og vandt landskampen mod Norge, Sverige, 

Finland og Island i både kamp og teknik. 

 



Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 22. januar 2011 

 

Danmark vandt masser af medaljer ved dagens Nordiske Mesterskaber i taekwondo og vandt landskampen mod Norge, Sverige, Finland og 

Island i både kamp og teknik. 

 

Kamp - udvalgte resultater for udviklingslandsholdet (OL-gruppen var ikke med, da de forbereder sig til A-klasse stævnet Trelleborg 

Open om 14 dage): 

 

Guld: 

Surachet Singsorn i minus 54 kg, Rødovre 

Lennart Theilgaard, minus 68 kg, Greve 

 

Sølv: 

Naiem Soltani i minus 54 kg, Brande 

 

Bronze: 

Sandra Christensen i minus 49 kg, Nørrebro 

Charlotte Paik Bjelke i minus 53 kg, Esbjerg 

Rasmus Antonsen i minus 87 kg, Esbjerg 

 

"Det gik godt med tre bronze, en sølv og to guld. Vi træner normalt til at kæmpe med elektroniske veste, og de teknikker vi træner i hverdagen 

hænger meget godt fast i dag, så det er positivt, selvom de kæmper med almindelige veste i dag. Det bliver spændende at se om 14 dage til 

Trelleborg Open, hvor de får lov til at udfolde sig på den måde vi træner på til hverdag," siger landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

Teknik (udvalgte landsholdsresultater): 

 

Guld: 

Junior dame - Michelle Sejersgaard-Jacobsen, Herlev 

Junior herre - Thomas Purup, Skanderborg 

Senior dame 2 - Nicole Halfdan Nielsen, Østerbro 

Herre synkron - Kim Nedergaard, Skive, Tobias Jessen, Viby, Emil Knudsen, Viby 

Dame synkron - Henriette Dalsten, Charlotte Pedersen og Alexandra von Münchow, alle Gladsaxe. 

 

Sølv: 

Junior dame - Linea Slagslunde, Gladsaxe 

Senior dame 1 - Henriette Dalsten, Gladsaxe 

Senior herre 1 - Tobias Jessen, Viby 

Dame synkron - Michelle Sejersgaard-Jacobsen, Herlev, Linea Slagslunde, Gladsaxe og Cecilie Slagslunde, Gladsaxe 

Mix par 1 - Sanne Jensen, Skanderborg og Emil Knudsen, Viby 

 

Bronze: 

Junior dame: Cecilie Slagslunde, Gladsaxe 

Senior herre 1: Emil Knudsen, Viby 

Senior herre 2: Kim Nedergaard, Skive 

 

"Generelt forløb stævnet som planlagt. Det er årets første stævne, så alle er ikke oppe i gear endnu. Vi fik som forventet hård modstand fra 

Finland, men jeg havde gerne set, at vi vandt i senior 1 herre og dame-gruppen. Senior herre 2 med Kim Nedergaard var rigtig tæt, og Kim kan 

hurtigt ændre på sin 3. plads fra i dag, når der er EM til maj" siger landsholdstræner Mark Lee Larsen om EM-bronzevinderen fra 2009. 

 

"Det var en god sæsonstarter til de fire måneder vi har at træne i frem mod EM i Italien den 20.-22. maj. Vi ved på hvilke områder vi skal 

målrette træningen for at toppe til EM, hvor jeg tror vi kan hente i hvert fald 3 medaljer med hjem," fortæller Mark Lee Larsen. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner for kamplandsholdet - Tommy Mortensen: 42 76 48 87 

Landsholdstræner for tekniklandsholdet - Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Pressemedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

Videoindslag fra NM i taekwondo 



Se her et par videoindslag fra de nordiske mesterskaber i taekwondo i lørdags i Vejle. 

https://youtu.be/m43Pqz_incU 

https://youtu.be/eVV3ErxMGSE 

https://youtu.be/njDuYNpHsmw 

https://youtu.be/vO7XKz0pUMM 

 

Udtagelser til VM i Korea i maj (kamp) 
Landsholdsledelsen har besluttet foreløbig at udtage følgende kæmpere til VM 2011 i Korea den 1.-6. maj 2011. 

 

Surachet Singsorn - 54 kg.  

Surachet har tidligere vist sit internationale niveau ved flere stævner. B.la. med 

Sølv ved Korea Open 2008, bronze til Åbne Hollandske 2008, bronze ved EM i 2008, bronze til Åbne Belgiske 2010 og senest som nordisk 

mester 2011. 

 

Han udviser endvidere den rette mentalitet og indstilling til samtlige træninger, hvilket er en del af baggrunden for udtagelsen. 

 

Philip Reyes - 58 kg.:  

Philip er en af de mest erfarne danske landsholdskæmpere. Han har en lang række gode resultater og senest har han vundet: Belgian Open 2010, 

DM 2010, kvartfinale ved Europa Cup 2010 og kvartfinale ved French Open 2010. 

 

Philip har tidligere vist sit internationale format ved at vinde adskillige mesterskaber herunder: 3 gange junior-EM guld samt Europa Cup-guld. 

 

Philips fightervilje og gode humør smitter altid af til landsholdssamlingerne og han er med til at løfte niveauet på holdet, hvilket også er en del af 

baggrunden for udtagelsen.  

 

Zakaria Asidah +87 kg: 

Veteranen på landsholdet der med sit comeback efter en lang skadespause har vist skræmmende styrke. En af de få danske kæmpere, der har 

repræsenteret Danmark ved et OL (Athen 2004) og samtidig en af de mest vindende kæmpere i Danmark nogensinde. 

Zakaria er udtaget på baggrund af: Sølv til EM i 2010, DM guld 2010 og sølv til Belgium Open 2010 mv. 

 

Han har tidligere vundet: EM-sølv 2007, VM-sølv 2003, World Cup-bronze 1998 og 1999 samt World Cup-sølv 1997 mm. 

 

Zakaria har med sit ydmyge væsen og yderst professionelle indstilling til sin træning vist, at alder ikke er nogen hindring, hvilket hans EM-

sølvmedalje i 2010 også er et bevis på. Han er ligeledes en god kammerat, der ikke er bleg for at hjælpe den næste generation på vej. Han er 

dermed også udtaget til VM 2011. 

 

Det skal understreges, at ovenstående udtagelser er betinget af den enkeltes indstilling/træningsindsats frem mod VM.  

 

Det skal samtidig bemærkes, at holdet kan udvides med yderligere kæmpere. 

 

Amir Rashid 

Sportschef, DTaF 

Forbundet har brug for dine gode ideer!!!! 
Deltag i vores spørgeskemaundersøgelse. 

 

https://youtu.be/m43Pqz_incU
https://youtu.be/eVV3ErxMGSE
https://youtu.be/njDuYNpHsmw
https://youtu.be/vO7XKz0pUMM


På foreningslederseminaret blev det besluttet, at forbundet skulle forsøge at højne kvaliteten i klubberne og sikre at driften af klubberne går godt, 

og at der ikke i forbindelse med skift i ledelse eller bestyrelse fortabes noget. 

Endvidere at højne erfaringsudvekslingen hhv. klubberne imellem og mellem forbund og klubberne. 

 

Derfor beder vi dig om udfylde dette spørgeskema (det tager kun få minutter): 

undersøgelse 

International træningslejr hos Nørrebro 
Kamplandsholdet havde i forlængelse af Nordiske Mesterskaber i Vejle i sidste weekend arrangeret en træningslejr i Nørrebro 

Taekwondo Klub med deltagere fra Spanien, Iran/Island, Finland og Danmark. Lejren varede tre dage med to daglige træninger af to 

timers varighed. 

Udover de bedste danske kæmpere var der store navne som Teemu Heino fra Finland (flere medaljer ved EM) og Maisam Rafiei i - 58 kg 

(juniorverdensmester og dobbelt seniorverdensmester ved Militær VM - tidligere Iran, men nu Island). 

 

På kvindesiden var der den finske sølvvinder fra junior-VM og hendes faste sparringspartner fra det spanske landshold. 

 

Der var en fantastisk stemning under hele lejren og alle gav sig 100 % til alle træningerne. De tre forhåndsudtagede VM-deltagere: Surachet, 

Zakaria og Philip fik alle tre et stort udbytte af lejren og især Philip fik kamp til stregen under sparringen mod en så dygtig 

verdensklassemodstander som Maisam. 

 

En særlig tak til Nørrebro Taekwondo Klub, som lagde lokaler til lejren. 

 

Næste store opgave for kamplandsholdet bliver A-klasse-stævnet i Trelleborg d. 5.-6. februar. 

 

/Amir Rashid 

Sportschef 

Fine kadet- og juniorresultater i Trelleborg 
De danske kadetter og juniorer leverede fine resultater ved Trelleborg Open i weekenden. Se nogle af resultaterne nedenfor..... 

Lørdag: 

Sarah Malykke (Kadetlandsholdet) kæmpede idag som Junior, da kadetterne til 

dette stævne ikke må sparke i hovedet. Efter 4 spændende kampe, vinder Sarah 

i finalen og får derfor en guldmedalje. 

 

Martin Hoang kæmpede i junior klassen og vandt ligeledes guld efter en 

spændende kamp, som blev afgjort i sudden death. 

 

Giang Truong Pham vandt på trods af sygdom, også en guldmedalje som 

kadetkæmper. 

 

Sidst, men ikke mindst blev det til en flot sølvmedalje til Kristoffer 

Demant, som trods en stærk fightervilje måtte se sig besejret med blot 1 

point i finalen. 

 

Søndag: 

Der var en del kæmpere der skulle i kamp fra Juniorlandsholdet. Vi må 

dog sande, at der skal arbejdes en del med formen før vi ser 

medaljerne.  

 

Det er marginaler der skiller - Både Mohsan Iqbal og 

Belal Dawoud (-63 kg) leverede fornuftig indsats, men tabte mod de 

senere finalister.  

 

Hasan Karabulut mødte en tysk kæmper i 

finalekampen, men blev tidligt skadet. Han figtede dog videre men men 

måtte trods mange gode detaljer se sig overvundet med cifrene 5-2. 

 

Dagens medaljehøst blev derfor til en sølvmedalje. 

 

http://www.surveymonkey.com/s/V22MTTC


Bedste hilsner 

Farooq 

2011 februar- Månedens kvindelige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage som f.eks. 

sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens profil. 

 

Denne måneds profil er: Mia Malmberg. 

 

2011 februar- Månedens mandlige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage som f.eks. 

sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens profil. 

 

Denne måneds profil er: Kim Nedergaard. 

 

Fine US Open resultater fra danske juniorer - OBS nu 

også seniorresultater 
Ved årets US Open i Austin-Texas var det de danske juniorer der leverede resultaterne. Det blev til 3 flotte bronze medaljer til hhv. 

Teia Lange - Rødovre, Belal Dawoud - Vejle og Martin Hoang - Århus Vest. Læs mere om vejen til medaljerne og øvrige resultater 

nedenfor.... 



 

Endnu foreligger der ikke resultater fra seniorernes kampe ved US Open. 

 

Her er udvalgte resultater fra US Open: 

 

Teia Lange:  

1. kamp mod USA 6-1  

2. kamp mod USA 5-0 

3. kamp mod USA 0-1 - Bronze 

 

Martin Hoang: 

1. kamp USA 9-2 

2. kamp USA 3-0 

3. kamp USA 2-0 

4. kamp Mexico 1-7 - Bronze 

 

Belal Dawoud: 

1. kamp USA 12-1 

2. kamp USA 9-1 

3. kamp Australien 3-0 

4. kamp mexico taber sudden death - Bronze 

 

Sarah Malykke: 

1. kamp USA 9-0 

2.kamp Mexico 6-7 

 

Officielle resultater fra medaljetagernes klasser: 

MALE UNDER 48kg 

1. Romualdo Andres Salazar Dragustinove (MEX) 

2. Oscar Daniel Gomez (MEX) 

3. Martin Hoang (DEN) 

3. Bernardo Norzagaray (USA) 

 

MALE UNDER 63kg 

1. Eduardo Davis Espinosa Figueroa (MEX) 

2. Jesus Ruben Sifuentes Santiago (MEX) 

3. William Jackson (USA) 

3. Belal Dawoud (DEN) 

 

FEMALE UNDER 49kg 

1. Cheyenne Lewis (USA) 

2. Rachel Longjohn (USA) 

3. Sandra Leyva (MEX) 

3. Teia Heesh Lange (DEN) 

 

Seniorresultaterne fra US Open: 

Shang Rasul fra Viby 

1. kamp taber hun til USA 7 - 2 

 

Anders Remmen fra Århus Vest 

1. kamp taber til USA 5 - 1 

 

Jan Rasul Frederiksen Århus Vest 



1. kamp vinder 12 – 5 over USA 

2. kamp vinder 7 – 2 over El Salvador 

3. Kamp taber 4 – 2 til Azerbaijan 1/8 finalen 

 

Jacob Brøgger Århus Vest  

1. kamp taber han til Pourto Rico 2 – 0 

 

Mark Hansen Århus Vest 

Sidder over i første runde 

2. kamp vinder han med 12 – 2 over USA 

Taber kvart finalen til England med 10 - 5 

 

Charlotte Bjelke Esbjerg 

1. kamp vinder over Mexico med 2 – 1 

2. kamp taber til Marocco 5 - 1 

 

Turen til US Open var arrangeret af Elite Vest. 

Bronze til Surachet Singsorn ved Dutch Open 
Surachet sidder over i første runde og møder så den tyske EM-bronzevinder Sergej Kolb i anden runde, som han vinder 11- 8. I 

kvartfinalen tørner Surachet mod Moussaab Adraui fra Holland og vinder 8-6. I semifinalen taber Surachet så 5 -9 til den senere 

guldvinder Giorgio Janmaat ligeledes fra Holland..... 

 

En flot indsats af udøverne som fik rykket nogle personlige grænser: 

 

Sandra Christensen vandt over den modstander, som hun tabte til ved nordiske i Vejle og leverede efterfølgende en viljestærk indsats imod den 

Russiske EM Sølvvinder fra 2010 Pulina Ekaterina.  

 

Rasmus Antonsen førte det meste af sin kamp imod Norges OL-satsning Erik Nilssen, men tabte 3-2. 

 

Lennart Theilgaard tabte 1-0 til CZE Nationale Team grundet 2 halve minus point. Det første, for at holde, var OK. Men det andet blev givet 3 

sek. før tid for at blokere med benet i en sparkeudveksling og dette var bestemt ikke berettiget.  

 

Danny Christensen Brande Taekwondo klub som skulle møde en høj type og tidlige Hollandsk mestre, Danny kommer foran fra start men måtte 

se sig besejret 10 – 5 efter en ret flot indsats. 

 

Vh.  

Tommy Mortensen 

DM Finalerne 2011 - Odense 
Danmarks bedste kæmpere mødes for at afgøre placeringen af DM titlerne 2011. De danske topkæmpere forbereder sig ved DM til 

forårets største udfordring - VM i Korea i maj måned og ikke langt ude i horisonten venter så de supervigtige OL kvalifikationer til 

London 2012. DM Finalerne afvikles i samarbejde med Sport Event Fyn og Odense Kommune. Team Odense Taekwondo Klub er i 

2011 DTaF's praktiske medarrangør af finalestævnet. DM Finalestævnet afslutte med en main event - 8-10 profilkampe krydderet med 

3 topopvisninger af duoen AKROBATUS, DTDT - Danish Taekwondo Demonstration Team og SEIDO TAIKO trommegruppe. DU 

BØR IKKE GÅ GLIP AF DENNE EVENT! 



 

Med venlig hilsen 

 

Torben Hansen 

DTaF Events 

Ny Talenttræner Teknik 
Lisa Lents og Edina Lents har begge valgt at stoppe som Talent trænere for hhv. Cadet og Senior 2 holdet pga. studier og arbejde. Vi 

takker Lisa og Edina for deres store indsats for at hjælpe talenterne med deres udvikling inden for Teknik. Vi ønsker samtidig Lisa og 

Edina held og lykke i fremtiden. Så kan vi byde velkommen til en ny træner for Cadet holdet: Signe R. S. Jørgensen, 3. dan fra 

Gladsaxe..... 

Signe glæder sig til at komme i gang med udviklingen af Cadet holdet. 

 

Til Senior 2 holdet er vi i gang med at søge efter en Talent træner. Dette betyder dog ikke stilstand for holdet, da de stadig deltager i de relevante 

træninger. 

 

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Lars Gregersen 

Eliteidrætsudvalget 

Tlf. 40 52 12 55 

lars@gregersendanmark.dk 

Sølv til synkrondrengene ved German Open 
Det danske tekniklandshold i taekwondo deltog i weekenden i German Open i Ingolstadt. Landsholdet bruger German Open som led i 

forberedelserne til EM i maj, og med en sølvmedalje og flere finalepladser præsterede holdet flot. 

 

300 deltagere fra 8 nationer var samlet til German Open 2011. Det var stærk modstand hele vejen rundt, idet Tyskland er Europas stærkeste 

teknik nation i øjeblikket. Der er samtidig danske EM-udtagelser på spil på baggrund af dette samt næste stævne. 

 

Team 1 herre var først danske islæt og gjorde en rigtig god figur. Synkronholdet bestående af Emil Knudsen, Tobias Jessen (begge Viby) og 



Kim Nedergaard (Skive) fik en velfortjent sølvmedalje, kun 0,1 point fra det vindende hold fra Tyskland, der er regerende viceverdensmestre fra 

VM 2010 i efteråret. Også et tysk hold indtog 3.pladsen. 

 

"At de danske synkrondrenge kan komme så tæt på VM-sølvvinderne på deres egen hjemmebane er en rigtig flot præstation. Holdet afprøvede 

endda en ny taktik med andre fokuspunkter end vanligt, og selvom dette kostede lidt på synkroniteten, gav det nok lidt bonus på præsentationen. 

Det er en rigtig god udvikling frem mod EM," siger landstræner Mark Lee Larsen. 

 

Flotte finalepladser 

Ud over dette gjorde flere landsholdsudøvere en god figur og opnående flotte finalepladser. 

Således var der finaleplads til Kim Nedergaard (Skive) i senior 2 herre, Thomas Purup (Skanderborg) i junior herre, Sanne Jensen (Skanderborg) 

og Emil Knudsen (Viby) i pair 1, Jonas Bryde (Gladsaxe) i senior 1 herre samt Henriette Dalsten (Gladsaxe) senior 1 dame. 

 

I næste weekend deltager landsholdet i et internationalt stævne i Belgien, hvorefter der udtages til både EM d. 20-22. maj som afholdes i 

Genova, Italien samt VM d. 29.-31. juli som afholdes i Vladivostok, Rusland. 

 

Mvh, 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner i teknik 

 

Foto: Thorkild Amdi Christensen/DTaF 

2011 marts - Månedens kvindelige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Heidi Jepsen. 

 

Klublederkursus, 16 april 2011 i Vejle, kl. 09:00 - 16:30. 
BIU har hermed fornøjelsen, at kunne indbyde jer til klublederkursus.... 

 

Vi påregner at afholde lignende kurser, i efteråret 2011, på sjælland og i midtjylland. 

 

Pris 

Prisen for deltagelse = 0 kroner! 

 

Målgruppe 



Alle der har brug for inspiration og ideer i deres arbejde som nuværende eller kommende leder i en taekwondoklub. 

 

Forudsætninger 

En nysgerrighed og interesse for sin klub og dets aktiviteter i relation til ledelse, organisering, medlemspleje og få gjort en god klub endnu 

bedre! 

 

En interesse i en personlig uddannelse i det at være leder og være med til at drive en taekwondoklub. 

 

En klub kan med stor fordel være repræsenteret med flere deltagere. 

 

Tilmelding 

Send en E-mail med klub og navn til; breddekonsulent@taekwondo.dk 

Senest: 1 april 2011 

 

Guld og 4 kvartfinaler ved German Open 
Sarah B Malykke Sarah har gjort det godt i juniorrækken og til Åbne Tyske viser hun et niveau som helt sikkert ligger på internationalt 

niveau. Efter 4 kampe vinder Sarah guld (som den eneste fra Danmark). I finalen er Sarah bagud med 6 point, men formår at holde 

hovedet koldt og vinde kampen 8-7. Læs mere om de øvrige kæmpere .... 

Martin Hoang tabte desværre sin første kamp - leverede dog meget spændende kamp. Kunne være faldet til Martins fordel, desværre var det ikke 

hans dag. Indsatsen var dog helt acceptabel. 

 

Martin K Andersen har været i en skadesperiode, hvilket kunne ses på timing og energiniveauet i kampen. Martin tabte første kamp, og der skal 

helt sikkert arbejdes en del for at få formen fra British Open tilbage. 

 

Sealove Dervishi vandt første kamp, men mødte en kæmper i sin anden kamp, der havde fordel i længden. Sealove gjorde dog sit for at udligne, 

men den anden var desværre stærkere. God indsats af Sealove 

 

Belal Dawoud kæmpede ikke. Meldte at han havde pådraget sig en skade i ugen inden stævnet. 

 

Mounir Qussama Eljaji tabte sin første kamp til den senere guldvinder (Croatien). Mounir manglede timing og havde problemer med at komme 

op i tempo. 

 

Mathias Kristensen tabte første kamp. Forsøgte at komme ind i kampen, men hans modstander havde bedre styr på Daedosystemet og taktisk 

bedre. Er dog en stærk kæmper, så vi skal nok se mere til ham. 

 

Shaker Nazari Super fin indsats. Tabte sin 3. kamp (kvartfinalen) i en Sudden death situation. 

 

Mohsan Iqbal Ligeledes en flot indsats. Taber 3. Kamp (kvartfinale) til en modstander der var bedre til at kæmpe med Daedosystemet. Mohsan 

får kæmpet sig ind i kampen, men da er føringen for stor. 

 

Hasan Karabulut Leverede en rigtig flot indsats med 3 hovedspark, der afgjorde kampen. I sin næste kamp (Kvartfinale) møder Hasan en stærk 

modstander der får overtaget fra starten. Hasan kommer ikke ind i kampen igen og taber. 

 

Maja Bjerre-Madsen Taber desværre den første kamp, men Maja's kamp bærer præg af en længere skadespause, og der skal derfor arbejdes for 

at komme tilbage til formen fra før skaden. 

 

Armina Sanjari Kæmpede noget af det bedste jeg har set hende præstere. Efter 2 vundne kampe møder hun en stærk pige fra Croatien, som 

desværre er bedre til at udnytte sin længde. Hun får trukket tempoet ud af kampen og får scoret de nødvendige point. Flot indsats af Armina der 

desværre ryger ud i kvartfinalen 

 

Annika Grete Hvishule Taber første kamp. Kommer aldrig rigtig ind i kampen og må desværre se sig besejret. 

 

Bedste hilsner 

--  

Bedste hilsner 

Farooq 

EM og VM-udtagelser Poomsae 

mailto:breddekonsulent@taekwondo.dk?subject=Tilmelding%20til%20klublederkursus


Der er forhåbninger om medaljer, når Danmark den 20.-22. maj deltager i EM i teknik-taekwondo i Genova, Italien samt VM i 

Vladivostok, Rusland den 29.-31. juli. Landsholdstræner Mark Lee Larsen og assistenttræner Khoa Dang Ngo har udtaget det hold, 

som skal repræsentere Danmark ved disse to internationale mesterskaber. Det største medaljehåb er den tidligere verdensmaster og 

regerende europamester KyTu Dang i gruppen Master 1, herre..... 

 

"KyTu er et ikon inden for teknik, og måske den mest succesrige teknikudøver i verden. Til sidste VM deltog han som official for at hjælpe med 

at sikre mere retfærdige dommerafgørelser, men nu er han tilbage på banen, og det er også her han hører til. KyTu kan gå hele vejen til både EM 

og VM," fortæller landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

Ligeledes bliver det spændende at se Lis Boring til VM. I gruppen Master 3, dame har Lis Boring absolut gode muligheder for medalje. Hun er 

regerende bronzevinder fra sidste EM, men får desværre ikke mulighed for at forsvare denne titel til EM i maj, idet hun stadig er i et 

genoptræningsforløb efter en grim skulderskade. Både trænergruppen og Lis selv er optimistiske omkring hendes deltagelse til VM. 

 

Henriette Dalsten har tidligere vist hun har det rette niveau, og opnåede en finaleplads (top-8) til VM i 2009. Hun er desværre forhindret i at 

deltage til EM, men er fuldt fokuseret at revanchere sidste års VM-præstation, som hun slet ikke var tilfreds med. Således er en finaleplads inden 

for rækkevidde og herfra kan alt ske på en god dag. 

 

Mange medaljehåb til EM 

Til EM er der også medaljehåb i gruppen Team 1, herre. Emil Knudsen, Tobias Jessen og Kim Nedergaard har en bronzemedalje at forsvare. 

 

"Selvom Emil er ny i truppen i forhold til det hold, der fik bronze til sidste EM, er det ikke et dårligere hold som stiller til start. Holdet har været 

gennem en stor udviklingsproces og for et par uger siden tangerede de de tyske viceverdensmestre på tyskernes hjemmebane. Hvis denne 

udvikling kulminerer til EM og VM kan vi sagtens også hente lidt metal her," forklarer Mark Lee Larsen. 

 

"Desuden er det spændende at se om Kim Nedergaard i gruppen Senior 2, herre kan forbedre sin EM-bronzemedalje fra sidste år. Kim satser 

benhårdt på EM, men modstanden er ikke blevet mindre, så det bliver rigtig spændende at se, hvor Kim står henne til både EM og VM," siger 

Mark Lee Larsen. 

 

Der er en enkelt gruppe som stadig står åben. I gruppen junior, dame er der så tæt løb mellem udøverne, at de alle er udtaget som bruttotrup. 

Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev), Alexandra von Münchow, Linea Slagslunde og Cecilie Slagslunde (alle Gladsaxe) er således alle i spil 

om pladsen i juniorkvindernes klasse. Den endelige udtagelse her vil falde efter Spain Open i slutningen af marts, der er teknikholdets næste 

store udfordring i forberedelserne til det forestående EM og VM. 

 

 

Følgende er udtaget til EM i Italien den 20.-22. maj 

Junior, herre: Thomas Purup, Skanderborg 

Junior, dame: tilgår 

 

Senior 1, herre: Jonas Bryde, Gladsaxe 

 

Senior 2, herre: Kim Nedergaard, Skive 

Senior 2, dame: Nicole Halfdan-Nielsen, Østerbro 

 

Master 1, herre: KyTu Dang, Rødovre 

 

Team 1, herre: Tobias Jessen, Emil Knudsen (begge Viby), Kim Nedergaard, Skive 

Pair 1: Emil Knudsen (Viby), Sanne Jensen, Skanderborg 

 

 

Følgende er udtaget til VM i Rusland, 29.-31. juli 

Junior, herre: Thomas Purup, Skanderborg 

Junior, dame: tilgår 

 

Senior 1, dame: Henriette Dalsten, Gladsaxe 

 

Senior 2, herre: Kim Nedergaard, Skive 



 

Master 1, herre: KyTu Dang, Rødovre 

Master 3, dame: Lis Boring, Bornholm 

 

Team 1, herre: Emil Knudsen, Tobias Jessen (begge Viby) og Kim Nedergaard, Skive 

Pair 1: Emil Knudsen (Viby), Sanne Jensen, Skanderborg 

 

Kontakt: 

Mark Lee Larsen - Landsholdstræner i teknik: 21 65 88 52 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for tekniklandsholdet i taekwondo 

Gunnar M. Nielsen død 55 år gammel 
"Medstifter af taekwondoklubben Chung Un i Sønderborg og central skikkelse i dansk taekwondo, Gunnar M. Nielsen, er død. 

Formand i Chung Un, Allan Paulsen skriver: Det er med sorg, at jeg har modtaget den kedelige meddelelse, at Gunnar M. Nielsen er 

død. Han blev 55 år... 

Gunnar var kendt som en dygtig udøver af taekwondo og er en legende, som selv idag er kendt i taekwondoverdenen. Ud over at have været med 

til at opbygge vores klub, var han en central person i opbygningen af taekwondo i Danmark, hvor han stod bag mange fællestræninger og 

seminarer. 

 

Gunnar Nielsen repræsenterede taekwondoens værdier på en måde, som man kun kan have respekt for, selv efter at han valgte at lægge 

taekwondoen bag sig for nogle år siden. 

 

Gunnar begraves på onsdag kl 14 i Ulkebøl kirke i Sønderborg. 

 

Æret være hans minde." 

 

Af borgerjournalist Peter Stewart, Sønderborg 

Optakt til DM-finaler på lørdag Asidah storfavorit 
Taekwondo: DM-finaler 2011 i Odense på lørdag den 26. marts - VM i Korea samt OL-kval i Baku i vente 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 23. marts 2011 

 

Til redaktionen: 

 

Dansk taekwondo går et stort år i møde med VM i maj i Korea, hvor sporten er født samt nationalsport, og OL-kvalifikationsturneringen i juli i 

Baku. 

 

Ved DM-finalerne i Odense lørdag den 26. marts er et af Danmarks bedste kort, EM-sølvvinder i plus 87 kg fra 2010, Zakaria Asidah, igen 

storfavorit til DM-titlen. Og på søndag tager han sammen med en anden VM-kæmper, Philip Reyes, til Korea på træningslejr for at møde nogle 

af verdens bedste kæmpere frem mod VM og OL-kvallen. 

 

"Mine store mål i år er VM i Korea i starten af maj samt den meget vigtige OL-kvalifikationsturnering i Baku i staren af juli. Jeg tager på 

træningslejr i Korea på søndag i tre en halv uge, og jeg glæder mig til at komme afsted og få de sidste detaljer omkring min træning på plads 

inden VM, da der ikke er nogle kæmpere i min vægtklasse på mit niveau herhjemme. Vi træner på et universitet i Korea, hvor der også er flere 

andre kæmpere, der skal med til VM, og bare det at træne et sted hvor der er gode rammer vil give mig mere optimale vilkår frem mod mine 

mål," siger den tidligere VM-sølvvinder og OL-deltager i 2004, Zakaria Asidah, 38 år. 

 

"Jeg håber på at blive udfordret meget i de 3,5 uge vi er afsted, for jeg ved, at det betyder meget for at jeg kan præstere på et højt niveau til VM 

og senere OL-kvalifikationen. Træningslejren skal få mig helt op på det niveau jeg havde, da jeg vandt sølv til EM sidste år," siger han. 

 

Til DM-finalerne kommer også mange andre kæmpere, der er inde omkring landsholdet, bl.a. Surachet Singsorn i minus 54 kg og EM-

bronzevinder fra 2008, som også er udtaget til VM i Korea den 1.-6. maj. Finalekampene bliver afviklet fra klokken 13-18. 

 



Philip Reyes er småskadet og stiller ikke op til DM, så han er klar til den vigtige træningslejr i Korea. 

 

Program: 

09.00-12.00: Kampe 

12.00-13.00: Pause 

13.00-16.00: Kampe 

16.00-18.00: Opvisninger og udvalgte finalekampe 

Med forbehold for ændringer (i så fald sender jeg opdateret version ud). 

 

Tid og sted: 

Lørdag den 26. marts 

Odense Idrætshal 

Højstrupvej 5 

5200 Odense V  

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Sport Event Fyn, Odense Kommune og Budoxperten 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

2011 april - Månedens kvindelige profil 
Breddeidrætsudvalget (BIU) vil gerne tilskynde flere kvinder (alle opfordres til at søge/opstille uanset køn eller etnicitet), til at deltage 

som f.eks. sekundanter, dommere, udvalgsmedlemmer. Vi laver flere tiltag hertil. Et fast indslag, er månedens kvindelige profil. 

 

Denne måneds profil er: Michelle Theilgaard . 

 

DM Finalerne 2011 - Odense 
Danmarks bedste kæmpere mødes i morgen for at afgøre placeringen af DM titlerne 2011. De danske topkæmpere forbereder sig ved 

DM til forårets største udfordring - VM i Korea i maj måned og ikke langt ude i horisonten venter så de supervigtige OL kvalifikationer 

til London 2012. DM Finalerne afvikles i samarbejde med Sport Event Fyn og Odense Kommune. Team Odense Taekwondo Klub er i 

2011 DTaF's praktiske medarrangør af finalestævnet. DM Finalestævnet afslutte med en main event - 8-10 profilkampe krydderet med 

3 topopvisninger af duoen AKROBATUS, DTDT - Danish Taekwondo Demonstration Team og SEIDO TAIKO trommegruppe. DU 

BØR IKKE GÅ GLIP AF DENNE EVENT! 



 

DM i taekwondo på TV2 NEWS fra 16.15 og TV2 Sporten 

19.45 
TV2 NEWS sender live flere gange fra DM finalerne i taekwondo om lidt. Første gang er om lidt klokken 16.15 med livevisning af dele 

af finalen i plus 87 kg mellem Zakaria Asidah, Rødovre og Rune Paulsen, Odense. 

 

Senere vises finalen i minus 54 kg mellem Naeim Soltani, Brande, og Surachet Singsorn, Rødovre, også live på TV2 NEWS - det er omkring 

17.25. 

 

I aften i TV2's sportsnyheder kommer der ligeledes et indslag fra DM i taekwondo. Det er fra 19.45. 

 

Foto: Sonny Bendiksen 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Zakaria Asidah tog sin 12. DM-titel 
DM-finaler 2011: 38-årige Zakaria Asidah vandt sin 12. DM-titel - VM og OL-kval er de store mål i år 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 26. marts 2011 

 

Til redaktionen: 

 



Odense Idrætshal var igen en festlig ramme om de danske DM-finaler i taekwondo 2011 med masser af god stemning og flotte kampe. Blandt de 

danske landsholdskæmpere der skal til VM i Korea den 1.-6. maj, var Zakaria Asidah i plus 87 kg og Surachet Singsorn i minus 54 kg i aktion 

og vandt begge sikre sejre. 

 

Den 38-årige Zakaria Asidah, Rødovre, mødte Rune Paulsen, Odense, og efter en henholdende start af begge kæmpere, satte Asidah sig i respekt 

med et hovedspark i anden runde. Han vandt sikkert sit 12. danske mesterskab med en sejr på 8-2. 

 

Asidah tager i morgen på træningslejr i Korea i 3,5 uge for at være helt klar til VM i maj og den meget vigtige OL-kvalifikationsturnering i Baku 

i starten af juli. 

 

"Jeg håber at blive udfordret, stresset og komme ud over kanten. Det bliver nok ikke så morsomt, men for at have et godt niveau til VM og OL-

kvalifikationen, bliver man nødt til at træne med de bedste, så det glæder jeg mig enormt meget til," siger den erfarne taekwondokæmper, der tog 

EM-sølv sidste år og VM-sølv i 2003. 

 

"Mine store mål i år er VM i Korea i starten af maj, mens hovedmålet er at komme igennem OL-kvalifikationsturneringen i Baku i staren af juli, 

så jeg kvalificerer mig til OL i London," siger Zakaria Asidah, der var med til OL i Athen i 2004. 

 

Singsorn var sikkerheden selv 

Surachet Singsorn, Rødovre, kom meget komfortabelt foran 11-0 over Naeim Soltani, inden den talentfulde kæmper fra Brande fik reduceret 

lidt, så Singsorn tog endnu en DM-titel med 12-5. Singsorn kæmper i minus 54 kg, som ikke er en OL-vægtklasse, så skal derfor 'kun' kæmpe 

ved VM i Korea. 

 

Yderligere kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

Foto: Brian Martin Rasmussen 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Bronze til Kim Nedergaard ved Spanish Open 
Kim Nedergaard fra Skive tog bronze i senior herre 2, og ved alle runderne frem til det endelige resultat var der ikke tvivl om, at han 

hørte til blandt medaljetagerne, så det var kun spørgsmål om, hvilken karat medaljen skulle være. 

 

Konkurrencen var hård med et stærkt besat felt, og ikke mindst et rent spansk dommerpanel, der nok i sidste ende gjorde, at de foranliggende 

placeringer alle kom fra Spanien. 

 

De danske synkrondrenge bestående af Emil Knudsen (Viby), Tobias Jessen (Viby og Kim Nedergaard (Skive) gjorde også en rigtig god figur, 

og kæmpede sig op til finalen, hvor de leverede en meget flot præsentation, og til hallens store overraskelse, kom de lige akkurat ikke i 

medaljefeltet, der igen alle bestod af spaniere. 

 

Henriette Dalsten fra Gladsaxe lagde i indledende runde af senior dame ud med en præstation, der ikke helt var oppe på hendes ellers normalt 

høje niveau, men det var nok til semifinale, hvor en meget tændt Henriette fik sat de fleste af klassens dygtige konkurrenter til vægs. Men da 

stævneledelsen ved dette års Åbne Spanske Mesterskaber, havde valgt at gå mod reglerne fra ETU/WTF, og lade gennemsnittet af indledende og 

semifinale være afgørende for, hvem der kom i finalen, så lykkedes det hende derfor ikke at komme op og kæmpe om medaljerne i finalen. 

 

Med sportslig hilsen 

Ass. landsholdtræner Khoa Dang Ngo og landsholdleder Bodo von Münchow 



 

Foto viser europamester i senior 2, Pedro Campillio fra Mallorca, sammen med Kim Nedergaard efter medaljeceremonien. 

Udtagelse Kadet og Junior EM 2011 
Juniorlandsholdstræner Farooq Rashid har forhåndsudtaget nedenstående til EM 2011. Det er helt bevidst og i overensstemmelse med 

DTaF’s sundhedspolitik, at der endnu ikke er udtaget i vægtklasser. Der kan ske ændringer i forhold til endelig udtagelse pga. skader 

eller at udøveren ikke viser formstabillitet. Kadetterne der nu er valgt ud til på EM-holdet er følgende.... 

 

Kadetterne der nu er valgt ud til på EM-holdet er følgende: 

Rasmus Lund Petersen, Rødovre 

Furkan Yildirim, Herfølge 

Emil Vedel, Gladsaxe 

Casper Morrild, Albertslund 

Gian Pham, Århus Vest 

 

Sarah H Maalykke, Nørrebro 

Arielle Tolentino Malveda, Gladsaxe 

 

Kadet EM afvikles i Geogien den 7-10. juli 2011 

 

Juniorerne der nu er valgt ud til på EM-holdet er følgende: 

Martin Hoang, Århus Vest 

Mounir Qussama Eljaji, Slagelse 

Shaker Nazari, Brande 

Mohsan Iqbal, Nørrebro 

Belal Dawoud, Vejle 

Hasan Karabulut, Nørrebro 

 

Armina Isabella Sanjari, Århus Vest 

Sealove Dervishi, Nørrebro 

Ulrikke Weidemann, Rødovre 

 

Junior EM afvikles på Cypern den 6-9. oktober 2011 

 

Spørgsmål vedr. udtagelsen skal rettes til Farooq Rashid 2364 0442 

Med venlig hilsen 

Farooq Rashid 

Videoindslag og kampe fra DM i taekwondo 
Her kan du se Zakaria Asidahs og Surachet Singsorns kampe fra DM i lørdags samt interview med de to VM-udtagede kæmpere. VM 

foregår i Korea fra 1.-6. maj 2011. 

Zakaria Asidah bliver dansk mester i taekwondo 2011 i +87 kg. Se hele kampen her: https://youtu.be/2XOtnniYzsU 

Zakaria Asidah om VM og OL-kvalifikation i 2011: https://youtu.be/4pO0CESoOE0 

Surachet Singsorn dansk mester 2011 i taekwondo i minus 54 kg: https://youtu.be/sDM54ctOFC4 

Surachet Singsorn om VM i Korea 2011 samt DM-højdepunkter: https://youtu.be/N-wFgf2U4Q4 

Produceret af: Brian Martin Rasmussen 

https://youtu.be/2XOtnniYzsU
https://youtu.be/4pO0CESoOE0
https://youtu.be/sDM54ctOFC4
https://youtu.be/N-wFgf2U4Q4


Seks forbund går sammen for at styrke 

udviklingsarbejdet 
Helge Mogensen er ansat som faglig leder af seks mindre specialforbund under DIF. Formålet med fællesskabet er af at styrke 

udviklingen i de seks forbund. 

 

1. april ansætter seks mindre specialforbund i fællesskab Helge Mogensen som faglig leder. Helge Mogensen skal sammen med forbundenes 

udviklingskonsulenter sikre og styrke udviklingsarbejdet i de pågældende forbund. 

 

Arbejdet som faglig leder vil primært omhandle de udviklingsaftaler, som de seks forbund har indgået med Danmarks Idræts-Forbund.  

Forbundene og Danmarks Idræts-Forbund håber og tror, at samarbejdet kan udvikle sig til at omfatte flere områder end udviklingsarbejdet. 

Derfor vil en række nye samarbejdsformer blive afprøvet i de kommende tre år, som ordningen som udgangspunkt strækker sig over. 

 

Helge Mogensen har tidligere været udviklingskonsulent i Dansk Amerikansk Idrætsforbund og har efterfølgende været leder i Greve 

Idrætsunion, hvor han har udviklet og implementeret en samarbejdsmodel for den samlede idræt i Greve Kommune. 

 

De seks forbund er Dansk Hockey Union, Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Vandski Forbund, Dansk Curling Forbund, Dansk Softball 

Forbund og Dansk Fægte-Forbund. 

 

af Jan Gudnitz 

Kæmpe stort Danish Open i Kolding lørdag 
Det bliver et næsten rekord stort Danish Open som afvikles lørdag i Bramdrupdam Hallerne i Kolding. I alt er der godt 250 starter fra 

10 nationer deltager i årets Danish Open. Danish Open danner rammerne for forberedelserne for mange landshold til årets store mål 

hhv. Europamesterskaberne i Genova sidst i maj måned og VM i Rusland i juli måned. 

 

 

Her er de praktiske oplysninger: 

 

Promotor: 

DanishTaekwondo Federation 

 

Organizer: 

Kolding Taekwondo Klub Sil’la 

BrostrÅde 3-5, 1, DK-6000 Kolding 

www.silla.dk 

 

Sted: 

Bramdrupdam Hallen 



Bramdrup Skovvej 110 

DK-6000 Kolding 

 

Program - Lørdag, 30. april: 

09.00-19.00 Konkurrencer kun afbrudt af frokost 

 

Kontakter i hallen: 

Kolding klubben: Keld Sejer, Tel: +45–75389838, E-mail: keldsejer@profibermail.dk 

DTaF - Lars Gregersen, Tel. +45-4052125 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

VM i kamp begynder søndag i Korea 
Det danske hold til verdensmesterskaberne i taekwondo 2011 i sportens hjemland, Korea, er på fire atleter. Gyeongju 400 km fra 

hovedstaden Seoul er vært for VM 2011. Sidst der var VM var i København i 2009. 

 

Der er 16 vægtklasser ved VM - 8 hos hvert køn - og Danmark har fire kæmpere med til VM, hvor der kæmpes på fem baner samtidig. 

 

Søndag den 1. maj: 

Minus 49 kg: 

Kampnummer 21 - Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub, møder Deireanne Morales, USA 

 

Minus 58 kg: 

Kampnummer 70 - Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo Klub, møder Marios Tsourdinis, Grækenland 

 

 

Onsdag den 4. maj: 

Minus 54 kg: 

Kampnummer 42 - Surachet Singsorn, Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, møder Sergej Kolb, Tyskland 

 

 

Fredag den 6. maj: 

+87 kg: 

Kampnummer 45 - Zakaria Asidah, Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, er seedet og står over i 1. runde. Han skal i anden runde møde enten 

sin faste træningsmakker Teemu Heino, Finland eller Adam Underwood, Australien 

 

"Lodtrækningsmæssigt ser det fornuftigt ud. Alle er skarpe i OL-klasserne, når vi er så tæt på OL-kvalifikationsturneringen, så det bliver en hård 

turnering. Zakaria Asidah er vores trumf, han har fået en god lodtrækning og han er velforberedt både træningsmæssigt og mentalt. Generelt har 

vi været heldige med lodtrækningerne, så det bliver et spændende VM," siger landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

Som sædvanligt i taekwondo er der ikke en fast tidsplan for hver enkelt kamp, da dette kan variere fra kamp til kamp. 

 

Hver dag starter klokken 9 om morgenen koreansk tid (klokken 2 samme dag dansk tid). 

 

OL-kvalifikation i juli 

Efter VM udtager landsholdstræner Tommy Mortensen kæmperne, der skal repræsentere Danmark ved verdenskvalifikationen til OL i 

slutningen af juli i Baku, Azerbaijan 

Til OL er der 4 vægtklasser for kvinder og 4 for herrer, altså en halvering i forhold til VM. 

 

Hvert land må kun stille med to herrer og to kvinder til verdenskvallen. 

 

Se VM-hjemmesiden her. 

 

Mvh, 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for landsholdet 

http://www.2011taekwondo.org/english/default.asp


VM i Korea: Charlotte Paik Bjelke tabte i 1. runde 
Charlotte Paik Bjelke tabte første kamp ved VM i taekwondo i Korea med 1-6 til Morales fra USA 

 

Kvinder, minus 49 kg - 1. runde: 

Charlotte Paik Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub, mødte Deireanne Morales, USA i første runde og danskeren tabte 1-6 efter en henholdende 

kamp fra begge kæmpere. Morales kom foran 1-0 efter få sekunder, og den stilling holdt helt indtil 3. runde, hvor amerikaneren først kom foran 

2-0 og 3-0, inden hun med et hovedspark til 6-0 afgjorde kampen. Charlotte Paik Bjelke fik reduceret til slut i kampen. 

 

"Charlotte har højden og bevægelserne til denne vægtklasse, men hun formåede ikke at bringe det i spil i dag, men hun har heller ikke været 

optimalt forberedt med bl.a. sygdom lige inden VM," siger landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

Tekst og foto: 

Brian Martin Rasmussen 

/Presseansvarlig 

Philip Reyes videre til 3. runde med 6-5 sejr 
Philip Reyes nedkæmpede sin græske modstander og vandt takket være et hovedspark i 3. runde. 

 

Herrer, minus 58 kg: 

Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo Klub, mødte i sin første kamp ved VM Marios Tsourdinis fra Grækenland. 

 

Philip Reyes vandt 6-5 efter en tæt kamp, der fandt sin afgørelse i 3. runde, hvor danskeren fik sat et hovedspark til 3 point ind. Reyes var ellers 

bagud 2-3 før sidste runde, men afgjorde flot sagerne til sin egen fordel.  

 

I 3. runde venter Marcio Ferreria fra Brasilien. Det er kamp nummer 103. 

 

Tekst og foto: 

Brian Martin Rasmussen 

/Presseansvarlig 



Philip Reyes tabte sin 2. kamp ved VM 
Philip Reyes, minus 58 kg, slog i første runde ved VM sidste års EM-bronzevinder fra Grækenland og skulle i 2. kamp møde den pan-

amerikanske mester Marcio Ferreira fra Brasilien. 

 

Efter en lige første runde, der sluttede 0-0, fik Ferreira sat et hovedspark ind i 2. runde og bragte sig også foran 4-0 og 5-0 i anden runde, og den 

meget defensivt indstillede brasilianer kunne afvente angreb fra Philip Reyes og score yderligere på kontra. 

 

Reyes kunne ikke finde hullerne, der gav point, og brasilianerens store føring ind i 3. runde gjorde, at Reyes forcerede og derfor åbnede for flere 

point til modstanderen. 

 

Føringer på 6-0 og 7-0 i 3. runde gjorde det mere end svært at nå videre. 

 

En ærgerlig Philip Reyes må derfor forlade VM efter to kampe med et nederlag på 12-1. 

 

"Brasilianeren var dygtig til at lukke af og kæmpe defensivt. Vi er selvfølgelig skuffet over, at Philip ryger ud så tidligt, for han var virkelig 

velforberedt. Jo mere han prøvede som kampen skred frem, jo flere point kunne Ferreira score på kontra, og så er det altid svært," siger 

landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

"Da jeg kom bagud bliver jeg nødt til at være mere aggressiv og satse, og det gør det lettere for ham at score point. Han er rigtig dygtig til at 

lukke af og kæmpe defensivt. Jeg er skuffet, når jeg taber og det er rigtig irriterende at ryge ud, når jeg var så godt forberedt," siger Philip Reyes. 

 

Tekst og foto: Brian Martin Rasmussen 

/Presseansvarlig 

Danish Open teknik med fine danske resultater 
Weekendens Danish Open i Kolding var den sidste store test inden Tekniklandsholdet taget til EM i Genova, Italien d. 21.-22. maj. 

Stævnet skulle vise om de danske udøvere var på rette vej inden afrejsen til EM, og det var det tydelige tegn på at de var. 

 

 

Henriette Dalsten (Gladsaxe) i senior dame 18-30 år er een af holdets profiler, men hun havde god modstand i bla viceverdensmesteren fra 

Tyskland. Efter en forsigtig start, hvor Henriette måske var lidt tynget af favoritværdigheden, tog hun i finalen i den grad skeen i den anden 

hånd. Hun leverede måske hendes bedste præstation til dato og sikrede sig således den første titel som Åben Dansk Mester i seniorklassen. 

Henriette er desværre forhindret i at deltage til EM, men det lover godt for hendes VM præstation. 

 

En anden EM profil er tidligere bronzevinder Kim Nedergaard (Skive). I en hård gruppe måtte han lige se sig slået af EM sølvvinderen Marcus 



Ketteniss fra Tyskland, men der var ingen tvivl om at Danish Open sølvet skulle med Kim hjem til Skive. 

 

Synkrondrengene, som også er tidligere EM bronzevindere levede også op til deres favoritværdighed og snuppede guldet i Team 1 Herre, og 

kunne derved gentage bedriften fra sidste år. Emil Knudsen (Viby), Tobias Jessen (Viby) og Kim Nedergaard (Skive) synes også klar til de 

forestående EM og VM stævner. 

 

"Generelt viste EM deltagerne god form, og de henter næsten alle medaljer til dagens stævne, som er det stærkest besatte i flere år. Således må 

jeg konkludere at formen er på rette vej og specielt det mentale område viste flere deltagere stor fremgang. Dette er yderst positivt, da det har 

været et fokuspunkt gennem længere tid.", udtaler landstræner Mark Lee Larsen  

 

Øvrige resultater for EM deltagerne. 

Thomas Purup (Skanderborg), Junior Herre - 6.plads. 

Linea Slagslunde (Gladsaxe), Junior Dame - bronze. 

Jonas Bryde (Gladsaxe), Senior Herre 18-30 år - sølv. 

Nicole Halfdan Nielsen (Østerbro), Senior Dame 31-40 år - bronze 

Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen (Viby), Pair 16-35 år - guld 

 

Fuldstændig resultatliste findes på dette link: http://www.taekwondo.dk/presse_resultater.asp 

 

Kontakt: Landsholdstræner Mark Lee Larsen: 2165 8852 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF’s Infoafd. 

Dag 1 ved VM i taekwondo - stemningsvideo 
Video fra dag 1 ved VM i taekwondo 2011 i Korea. 

https://youtu.be/eEHyFptJYOI 

Lavet af: Brian Martin Rasmussen 

Videoindslag fra VM i Korea (opd. 2. maj) 
Der vil løbende blive uploadet videoer fra VM i Korea, men uploadhastigheden er desværre lidt langsom i Korea. 

VM i taekwondo, Korea: VM uden underbukser og frugt plukket med en brugt frugtplukker https://youtu.be/ymx7ybMRznI 

Charlotte Paik Bjelkes første kamp i minus 49 kg ved VM taekwondo 2011 https://youtu.be/M0_rGaSGp1I 

VM taekwondo 2011: Philip Reyes' første kamp i minus 58 kg og en sejr på 6-5: https://youtu.be/RqzcShgE5NM 

DTaF’s repræsentantskabsmøde 2011 
På årets ordinære repræsentantskabsmøde i Vejle var der lidt udskiftninger på enkelte områder og så blev Farooq Rashid årets leder og 

hhv. Lis Borring og Zakaria Asidah årets udøvere. Du kan i det efterfølgende se lidt mere om valgene... 

 

Årets leder 2010: 

Farooq Rashid(for hans indsats som kadet- og juniorlandsholdstræner) 

 

Årets Udøver 2010: 

Lis Borring (for hendes indsats i 2010 på Tekniklandsholdet) 

Zakaria Asidah(for hans indsat på DTaF’s kamplandshold i 2010 – bl.a. sølv ved EM) 

https://youtu.be/eEHyFptJYOI
https://youtu.be/ymx7ybMRznI
https://youtu.be/M0_rGaSGp1I
https://youtu.be/RqzcShgE5NM


 

Hovedbestyrelsen: 

Genvalg: Torben Sachmann Hansen og Søren Holmgård Knudsen 

HB forsætter således uændret. 

 

Hovedbestyrelses suppleanter: 

Genvalg: Uri Schlesinger 

Nyvalg: Kaj Nielsen, Nørrebro Taekwondo Klub. 

 

Breddeidrætsudvalget(BIU): 

Nyvalg: Ann Oxfeldt Olsen, Islev Taekwondo Klub og Bo Kvorning, Aalborg Taekwondo Klub 

BIU består udover ovenstående af: Kathy Winther(Formand) og Jesper Kristensen 

 

Eliteidrætsudvalget(EIU) 

Genvalg: Lars Gregersen og Søren Holmgård Knudsen 

EIU forsætter således uændret 

 

Ordensudvalg: 

Genvalg: Michael D. Madsen, Morten Jensen og Per H. Madsen 

Nyvalg: Jørn Kempel, Skanderborg Taekwondo Klub og Ole Knudsen-Nielsen, Københavns Taekwondo Klub 

 

Nyvalg suppleant Ordensudvalg: Pia Bennedsen Prahl, Ribe Taekwondo Klub 

 

Kritiske revisorer: 

Genvalg: Vagn Andersen 

Nyvalg: Ove Jensen, Nordborg Taekwondo Klub 

 

Reg./statsautoriseret revisor: 

Genvalg: MR Revision 

Surachet Singsorn optakt til VM-kamp onsdag 
Surachet Singsorn er næste dansker i aktion, når Rødovrekæmperen onsdag den 4. maj skal i aktion ved VM i Korea i minus 54 kg-

klassen. 

I første runde møder Danmarks vægtmæssigt letteste kæmper tyskeren Sergej Kolb, som Surachet Singsorn senest slog 11-8 ved Dutch Open i 

marts – et stævne hvor Singsorn senere vandt bronze. Sergej Kolb tog i 2010 bronze ved EM. 

 

Der kæmpes på fem baner, og Surachet har kamp nummer 42. 

 

VM: Singsorn tabte til EM-bronzevinder 
Surachet Singsorn fik en enkelt kamp ved VM i taekwondo i Korea, da han mødte den tyske EM-sølvvinder fra sidste år, Kolb, i første 

runde. 

 

Surachet Singsorn, Rødovre, i minus 54 kg, mødte den stærke tysker Kolb, i første runde ved VM i taekwondo i Korea. 

 

Singsorn mødte dog en skarp modstander på dagen, og et lidt tvivlsomt hovedspark bragte tyskeren foran 3-0 i første runde, som han vandt 5-0. 

Singsorn fik sat et hovedspark ind (lignede det), og coach Tommy brugte kortet, men hovedsparket kunne ikke verificeres af dommerbordet. 



 

Anden omgang var mere lige, men tyskeren fik øget til 6-0 inden afgørende runde, hvor Singsorn var på jagt efter point. Tyskeren udnyttede 

køligt en aggressiv Singsorn til at score point og vandt en sejt på 12-0. 

 

"Vi havde en strategi om, at Surachet skulle lade som om han angreb og så trække sig tilbage. På den måde kunne modstanderen ikke angribe, 

og så vi havde en lige kamp ind i 3. runde. Her skulle Surachet så lave de afgørende point. Desværre får tyskeren sat et hovedspark ind allerede i 

første runde, men vi holder os til planen og håber, Surachet kan indhente ham og så vi ikke panikker. Surachet kæmpede fint, men Kolb er bare 

bedre i dag," forklarer landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

Tekst og foto: 

Brian Martin Rasmussen 

/Presseansvarlig 

Philip Reyes taler om sit VM i Korea 
Philip Reyes fik to kampe i minus 58 kg-klassen til VM taekwondo 2011. Hør ham fortælle om sin VM-oplevelse samt sit næste mål til 

OL-kvallen i Baku i juli. 

https://youtu.be/PSBaiHnNpC0 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Optakt med Zakaria Asidah i træningen før VM fredag 
Zakaria Asidah er sidste mand i aktion for Danmark, når han i morgen fredag kæmper i +87 kg-klassen ved VM. 

Se en optakt med Zakaria her, hvor han fortæller om sine forberedelser og det at holde fokus og være afslappet: https://youtu.be/MrVdRRjmjn4 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Ærgerligt VM-nederlag til Zakaria Asidah 
Zakaria Asidah, Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, fik en enkelt kamp ved VM i taekwondo, da han overraskende tabte til finnen 

Teemu Heino i sudden death. 

 

Mænd, +87 kg 

Zakaria Asidah, Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, fik en enkelt kamp ved VM i taekwondo, da han overraskende tabte til finnen Teemu 

Heino i sudden death. Stillingen var 2-2 efter de første tre runder efter en lige og meget taktisk kamp fra de mangeårige træningsmakkere, der 

kender hinanden særdeles godt, og det næste point afgjorde kampen - desværre til finnens fordel. 

 

Dermed måtte en skuffet Zakaria Asidah forlade VM tidligere end ventet og uden målet om medalje. 

 

"Jeg er selvfølgelig meget skuffet over at ryge ud i første kamp. Jeg har måttet søge meget til udlandet de senere år for at finde sparringspartnere 

på mit niveau, og netop finnen har jeg trænet med i meget lang tid, så det er en svær kamp, fordi vi kender hinanden så godt. Kampen bliver 

meget taktisk, fordi vi kender hinanden stærke og svage sider. Jeg forsøgte at ændre taktikken ved at forsøge med slag og at prøve at stresse 

ham, og det lykkedes også ok, men han kæmpede klogt i dag. Det er første gang jeg taber til ham i sudden death, og han er ikke en dårlig 

https://youtu.be/PSBaiHnNpC0
https://youtu.be/MrVdRRjmjn4


modstander, men det er en jeg bør slå, når jeg kæmper op til mit bedste," fortæller Zakaria Asidah, der i stedet kan se frem til at kæmpe ved OL-

kvalifikationsturneringen i Baku, Azerbaijan i starten af juli. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Zakaria Asidah fortæller om VM-nederlag 
Zakaria Asidah interview om VM 2011, der sluttede tidligt med et ærgerligt nederlag: https://youtu.be/y4ITHd71Oew 

 

Se alle VM-medaljetagere her 
Iran blev mest vindende nation hos herrerne og Kina hos kvinderne ved det netop overståede VM i taekwondo i Gyeongju, Korea. 

Værtsnationen tog tre guldmedaljer på hjemmebane. 

 

Se alle medaljevinderne her. 

 

Det danske VM-hold i Korea 

 

Fra venstre mod højre: 

- Surachet Singsorn, minus 54 kg, Rødovre 

- Philip Reyes, minus 58, Nørrebro 

- Charlotte Paik Bjelke, minus 49 kg, Esbjerg  

- Christian Flindt, fysioterapeut 

- Tommy Mortensen, landsholdstræner 

- Amir Rachid, sportschef 

- Zakaria Asidah, +87 kg, Rødovre 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Skulderklap til DTaF ved DIFs Årsmøde 
Ved Årsmødet i DIF lørdag, den 7. maj uddelte DIF prisen på 50.000 kr. til det forbund, som havde klaret sig bedst i projekt Kvinder 

På Toppen. Det var Dansk Svømmeunion, der løb med pengene, men Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Taekwondo Forbund blev 

også hædret med blomster for et overordentligt flot arbejde med projektet.... 

Dansk Taekwondo Forbund er med 40% kvinder i topledelsen dét af de 7 deltagende forbund, som har opnået den største andel af kvinder i 

topledelsen. Derudover har der været stor fremgang af bl.a. kvindelige medlemmer generelt og dommere, så der er et godt fundament for det 

videre arbejde med ligestilling. 

 

Vi er i DTaF både stolte og glade over, at vi endte i top 3 og ser positivt på at få endnu flere kvinder på tillidsposter, som trænere og som 

dommere i vores forbund. 

https://youtu.be/y4ITHd71Oew
http://www.2011taekwondo.org/english/sub06/04_01.asp?chk_on=6


 

Kathy V. Winther 

Formand, BIU 

Se Frederik Emil Olsen i DR i aften 
DR sender i deres sene sportsudsendelse kl. 21.50 et interview mv. med Frederik Emil Olsen i forbindelse med at han bliver optaget i det 

officielle Taekwondo Hall of Fame. 

 

Baggrunden for Frederiks optagelse i Hall of Fame er både sportlige men også skolemæssige resultater: 

 

Frederik har således fået udnævnelsen pga. hans resultater i Europa og USA (53 internationale medaljer) og 9 danske ( talent, Wonderfull, DM) 

og han er også DM mester. Det har nu ikke gjort det alene. I Korea gives prisen kun,såfremt man også har vist resultater i skolen. Frederik er 

midt i skoleåret 2010 rykket et klassetrin op i forhold til sin alder og ligger stadig i toppen af sin nye klasse. 

 

Det bliver meget spændende af følge Frederik i årene fremover. Starten på den sportslige karriere har været meget imponerende. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Poomsae seminar med Grandmaster Kang 
Den 11-12 juni 2011 i Trelleborg, Sverige. Grandmaster Shin Chul Kang bor i Iran, han har været tilknyttet det Iranske landshold 

gennem 10 år. Grandmaster Kang er præsident for the ”Korean Taekwondo Master Association”.... 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Førstehjælpskursus afholdt i Vejle Taekwondo Klub 
70 – 75% af alle skader indenfor idræt er overbelastningsskader! 



 

Vidste du det? 

Det gjorde jeg ikke før sidste weekend, den 7-8 maj, hvor Lars Arnum (6. Dan) afholdt førstehjælps grund kursus i Vejle Taekwondo Klub. 

 

Et af det bedste kurser, jeg har været på længe.  

 

Lars Arnum er en underholdende, levende og interessant fortæller; og kurset indeholdt en blanding af foredrag, billedvisning og interaktion. 

 

Teori, der hele tiden blev afvekslet med praktiske øvelser, blev serveret med lige dele alvor og humor. 

Og naturligvis var der lagt Taekwondo træninger ind imellem. 

 

Lørdagen var forbeholdt en grundig gennemgang af idrætsskader, hvordan, man undgår dem og hvad man gør, når skaden er sket (og også hvad 

man ikke bør gøre). 

 

Jeg fik en langt større forståelse for f.eks. hvorfor rigtig opvarmning er så vigtig.  

Og jeg fik en stor forståelse for kroppens funktioner og for, hvorfor min krop somme tider ikke reagerer, som jeg beder den om. 

 

Om søndagen gennemgik vi alle aspekter af livreddende førstehjælp, med bl.a. hjertemassage og hjertestarter. 

 

Mange skader – og endog død i mange tilfælde – kunne undgås, hvis alle mennesker lærte førstehjælp.  

 

Og vi kan alle bruge det - både i Dojang’en og udenfor. 

 

Lars siger: ”Jeg underviser i to ting, som jeg håber, ingen nogensinde får brug for: førstehjælp og selvforsvar”. 

- Men tænk, om man en dag alligevel fik brug for det – og virkelig kunne gøre en forskel i et andet menneskes liv. 

- Tænk, om en af ens elever, kammerater eller nærmeste familie kom alvorligt til skade – og man reddede deres liv. 

Ville det ikke være fantastisk? 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kjær 

1. Dan 

Vejle Taekwondo Klub 

 

Mange medaljehåb til EM i teknik i weekenden 
Det danske tekniklandshold i taekwondo drager til EM i Genova, Italien i weekenden for at dyste om EM-titler i taekwondodisciplinen 

teknik. Ni danskere skal forsvare de danske farver i forskellige aldersgrupper og holdsammensætninger, og målet er tre medaljer og to 

finalepladser (top-8). EM afholdes lørdag og søndag den 21.-22. maj 2011. 



 

"Først og fremmest håber vi på en guldgentagelse til KyTu Dang. Han holdt pause sidste år og er nu blandt de ældste i sin aldersklasse, hvilket er 

en udfordring. Det bliver spændende at se ham i aktion igen og han vandt det sidste EM han deltog i for to år siden, og derfor har vi en god 

formodning om, at han stadig kan gøre sig i medaljerne igen," siger landsholdstræner Mark Lee Larsen om den 8-dobbelte europamester og 

tidligere verdensmester. 

 

Danmark forsvarer en guld- og tre bronzemedaljer 

Ved sidste EM i 2009 fik Danmark guld til KyTu Dang og tre bronzemedaljer ved Kim Nedergaard i klassen senior 2, Lis Borring i Master 2 og 

herre synkronholdet, der har en enkelt udskiftning i år i forhold til sidste år. 

 

"Jeg håber, at synkrondrengene kan gentage eller forbedre sidste EM's bronzepræstation. Selvom Emil Knudsen er ny på holdet i forhold til EM-

bronzen i 2009, er det ikke et dårligere hold som stiller til start. Holdet har været gennem en stor udviklingsproces og har haft gode resultater i 

år. Hvis denne udvikling kulminerer til EM og VM senere på året kan vi sagtens hente lidt metal her," forklarer Mark Lee Larsen. 

 

Kim Nedergaard tog bronze ved EM 2009, og den rutinerede taekwondomand er individuel medaljekandidat igen i år.  

 

"Kim tog bronze til Spain Open i marts, hvilket var et rigtig flot resultat, så er der fine muligheder for metal her igen. Hos vores par med Sanne 

Jensen og Emil Knudsen håber jeg på en finaleplads og i senior herre 1 kan Jonas Bryde på en god dag godt komme i finalen også. Vi mangler to 

stærke medaljekandidater til dette EM, men vi håber på tre medaljer og derudover et par finalepladser (top-8). Hvis vi får disse resultater er jeg 

ovenud tilfreds," fortæller landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

 

Følgende skal i aktion til EM i Italien den 21.-22. maj: 

Lørdag den 21. maj: 

Junior, herre: Thomas Purup, Skanderborg 

Senior 1, herre: Jonas Bryde, Gladsaxe 

Senior 2, dame: Nicole Halfdan-Nielsen, Østerbro 

Master 1, herre: KyTu Dang, Rødovre 

 

Søndag den 22. maj: 

Junior, dame: Linea Slagslunde, Gladsaxe 



Senior 1, dame: Sanne Jensen, Skanderborg 

Senior 2, herre: Kim Nedergaard, Skive 

Pair 1: Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen, Viby 

Team 1, herre: Tobias Jessen, Emil Knudsen (begge Viby), Kim Nedergaard, Skive 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

KyTu Dang er klar til 9. EM-titel 
KyTu Dang er en af verdens bedste teknikudøvrere og kan ved EM i taekwondo i Genova tage sin 9. EM-titel. Den rutinerede herre er 

fuld af selvtillid. Lørdag er han i aktion i Master 1. 

https://youtu.be/kirKH_MyIuI 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Jonas Bryde: Ikke til EM for at tabe! 
Jonas Bryde får EM-debut i senior 1, og ser frem til at kæmpe med om guldet lørdag den 21. maj ved EM i taekwondo i Genova, Italien. 

https://youtu.be/ztYytuME5jA 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Thomas Purup vil give den gas i EM-debut 
https://youtu.be/M1Cd51EBUkE 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

EM-guldvinder gør comeback efter 8 års fravær 
Nicole Halfdan-Nielsen blev europamester sidst hun stillede op til EM - i 2003. Nu gør hun comeback i international sammenhæng og 

håber stadig at være med i toppen. 

https://youtu.be/DtkCAW65rbo 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Finaler til Jonas Bryde og Ky-Tu Dang ved EM 
Ky-Tu Dang kom sikkert i finalen og fører gruppen, mens Jonas Bryde kom med i finalen som nummer 8. Europamesteren fra 2003, 

Nicole Halfdan-Nielsen strøg sikkert i finalen, mens Thomas Purup ikke kom blandt de 8 bedste i juniorrækken. 

 

https://youtu.be/kirKH_MyIuI
https://youtu.be/ztYytuME5jA
https://youtu.be/M1Cd51EBUkE
https://youtu.be/DtkCAW65rbo


"Ky-Tu Dang virkede tændt og skarp i dag. Han vil vinde igen, det er helt sikkert. Vi glæder os til at se ham i finalen senere," siger 

landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

"Jonas Bryde er i finalen som nummer 8. Han havde et par mindre balancefejl og skulle lige i gang og han kan godt optimere til finalen, så han 

kan forbedre sin placering," siger Mark Lee Larsen. 

 

Også Nicole Halfdan-Nielsen, der her til EM gør comeback på internationalt plan efter 8 års fravær, er i finalen. 

 

"Nicole gjorde det rigtig flot. Vi kender ikke placeringen endnu, men hun er sikkert videre til finalen," melder landsholdstræneren. 

 

Det er fedt at være på banen igen, og der er god stemning i hallen. Det jeg ville lykkes med lykkedes, så det er dejligt," fortæller 

europasmesteren fra 2003. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

 

Jonas Bryde er afbilledet. Foto: Thorkild Amdi. 

Comeback-bronze ved EM til Nicole Halfdan-Nielsen 
Der var comeback-bronze til Nicole Halfdan-Nielsen, Østerbro, da hun efter fem år uden taekwondo på internationalt plan gjorde 

comeback ved EM i taekwondo (teknik) i Genova, Italien. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 21. maj 2011 

 

Til redaktionen: 

 

Taekwondo, teknik: Dansk bronze ved EM i taekwondo 

 

Der var comeback-bronze til Nicole Halfdan-Nielsen, Østerbro, da hun efter fem år uden taekwondo på internationalt niveau gjorde comeback 

ved EM i taekwondo (teknik) i Genova, Italien. Hun fik bronze i damernes klasse senior 2. Sidst hun var til start i et internationalt stævne var 

ved VM i 2006 og hendes sidste EM-optræden var i 2003, hvor hun blev europamester. Årsagen til pause var familieforøgelse. 

 

"Det er dejligt at få en bronzemedalje med hjem. Første mål var at komme i finalen og så ville jeg selvfølgelig gerne i den bedste halvdel, og det 

kom jeg. Der må være noget om de gamle cirkusheste, der lugter savsmuld igen,” siger bronzevinderen Nicole Halfdan-Nielsen. 

 

”At jeg har prøvet at være der før gør nok meget i forhold min præstation. Min største udfordring har været at gøre det jeg kunne i forvejen, men 

på en ny måde. Det har været fedt at komme tilbage og træne og godt kunne være med. Jeg har nok kun kunnet træne halvdelen af hvad mine 

konkurrenter har, fordi jeg også skal passe familie og karriere. Jeg er nået så langt jeg kunne under de forudsætninger, jeg har og jeg føler, jeg 

har fået det maksimale ud af det,” fortæller Nicole Halfdan-Nielsen. 

 

Foto: Emil Knudsen 

Kontakt til landsholdstræner Mark Lee Larsen: 21 65 88 52 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig, Dansk Taekwondo Forbund 



Ærgerlig balancefejl kostede for Ky-Tu Dang i EM-

finalen 
Den forsvarende verdensmester fra Tyrkiet tog også EM-titlen i Master 1, hvor Ky-Tu Dang, Rødovre, måtte tage til takke med en 

uvant bronzemedalje. Italien tog sølv. Jonas Bryde nr 8 i Senior 1. 

 

'Shit happens' er den korte version fra Ky-Tu Dang, Rødovre. Den danske 49-årige taekwondo-legende kunne have taget sin 9. EM-titel i træk 

(der er EM hvert andet år) ved dette EM i Genova, Italien, men en yderst sjælden balancefejl i første runde kostede for en af verdens bedste 

teknikudøvere, der før i dag ikke havde prøvet at vinde andet end sølv eller guld ved 8 europamesterskaber og 4 verdensmesterskaber. 

 

"Jeg kan mærke, at det bare kører bare og mere til. Alle spark og bevægelser sad der bare. Jeg ville måske presse den lidt for meget på banen og 

bliver ivrig. Jeg deltog ikke til VM sidste år, da jeg blev udnævnt som særlig supervisor for dommerne, så jeg deltog ikke ved mesterskaber 

sidste år, så jeg var sulten og skulle vise, at jeg stadig kan. Alle har forventninger til mig om at være den bedste, så da jeg sparker for højt og 

mister balancen, trækker det meget ned, og der gik et sug gennem folk, fordi de ikke er vant til den slags fejl fra mig," siger den skuffede men 

ikke slagne teknikudøver. 

 

"Det giver bare mere motivation til at fyre den af ved VM. Jeg kan mærke, at jeg er i topform, så det er godt VM er om to måneder, så jeg kan 

holde formen ved lige og få min revanche," siger Ky-Tu Dang, der altså får sin dårligste placering nogensinde ved et EM eller VM med en 

bronzemedalje. 

 

8. plads til Jonas Bryde 

I herrernes Senior 1 skulle Jonas Bryde, Gladsaxe, forsøge at forbedre den 8. plads, der sendte ham i finalen på sidste mandat. Men trods fine 

præstationer, forblev Bryde på 8. pladsen efter en godkendt præstation. 

 

Søndag den 22. maj er de resterende danskere i aktion: 

Junior, dame: Linea Slagslunde, Gladsaxe 

Senior 1, dame: Sanne Jensen, Skanderborg 

Senior 2, herre: Kim Nedergaard, Skive 

Pair 1: Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen, Viby 

Team 1, herre: Tobias Jessen, Emil Knudsen (begge Viby), Kim Nedergaard, Skive 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

3 finaler, Kim Nedergaard ude på 9. plads 
Pair 1, Sanne Jensen i Senior 1 og Team 1, herre er alle i EM-finalen, mens Kim Nedergaard i Senior 2 ærgerligt landede lige uden for 

finalen, mens også EM-debutant i junior Linea Slagslunde ikke nåede finalen. 



 

Landsholdstræner Mark Lee Larsen vurderer herunder de danske præstationer og chancer: 

 

Senior 2, herre: Kim Nedergaard, Skive 

"Kim blev offer for lodtrækningen, da han var på som nummer tre. Pointene steg i løbet af konkurrencen, og Kim ender derfor på en rigtig 

ærgerlig 9. plads og dermed lige uden for finalen. Han gik et par fine runder, og det er skuffende, at han ikke nåede finalen, hvor han helt sikkert 

er berettiget til at være." 

 

Pair 1: Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen, Viby 

"De er videre til finalen efter en god indsats." 

 

Team 1, herre: Tobias Jessen, Emil Knudsen (begge Viby), Kim Nedergaard, Skive 

"Synkrondrengene er videre til finalen med en 3. plads. De havde en rigtig god 2. figur, og der er gode medaljechancer til dem." 

 

Senior 1, dame: Sanne Jensen, Skanderborg 

"Sanne er også i finalen, hun gjorde det rigtig godt, så det bliver spændende at se finalen." 

 

Junior, dame: Linea Slagslunde, Gladsaxe 

"Linea gjorde det rigtig godt, selvom hun var debutant, men hun blev straffet rigtig hårdt for at lande for langt fra startpositionen. Hendes 

præstation er godkendt." 

Ky-Tu Dang fortæller om sin første bronzemedalje 

nogensinde 
http://www.youtube.com/embed/ANr1jfJx8lI 

Ikke flere medaljer ved EM i taekwondo i Genova 
De to medaljer Danmark fik ved EM i taekwondo (teknik) i går, bliver de eneste. Dermed nåede Danmark seks finaler (top-8) og vandt 

to bronzemedaljer ved EM 2011. 

http://www.youtube.com/embed/ANr1jfJx8lI


 

Sanne Jensen, Skanderborg i Senior 1, dame, sluttede som nummer 8 i sin finale. 

"Sanne gjorde det godt i semifinalen og var meget mere afslappet end i finalen, hvor hun bliver lidt anspændt. En rigtig fin præstation af hende 

ved dette EM," siger landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

Pair 1 med Sanne Jensen, Skanderborg, og Emil Knudsen, Viby, sluttede som nummer 8 i deres finale. 

"De var en anelse anspændte i finalen, men som udgangspunkt rigtig flot at komme i finalen i en hård gruppe." 

 

Team 1, herre med Tobias Jessen, Emil Knudsen (begge Viby) og Kim Nedergaard, Skive 

"De bliver nummer 5. De skulle slå Frankrig og Spanien for at få medalje og de slår Frankrig. Spanien laver nogle store fejl, som man ikke kan 

læse i pointene og så føler vi meget, at Italien kommer indenom og tager bronze på hjemmebanefordel. De er rigtig skuffede, når det var så tæt 

på bronzen. De kørte flot, så de havde fortjent en bronzemedalje i dag." 

 

EM godkendt, men ikke fantastisk 

"Vi sidder tilbage med følelsen af, at det kunne være blevet til så meget mere end to bronzemedaljer og seks top-8 placeringer. Det er rigtig 

positivt at komme i så mange finaler, så vi er tæt på medaljeplaceringerne. De enkelte udøvere leverede gode præstationer, som de kan være 

stolte af. Marginalerne var ikke på vores side og vi begår selv fejl som var med til at koste en guldmedalje i Ky-Tu Dangs gruppe. Der er en 

favorisering af de store nationer, da de er gode i mange klasser, men det er ikke i alle klasser de burde få så gode placeringer som tilfældet er. Vi 

er fortrøstningsfulde frem mod VM i juli, og udøverne viser gode tegn på udvikling, så vi skal bare klø på," kommer det fra landsholdstræner 

Mark Lee Larsen. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig 

Video: Nicole vinder EM-bronze efter 5 års fravær 
https://youtu.be/NOzsFf741ao 

DTaF's Officielle Sommerlejr i Esbjerg - 16.-22. juli 2011 
Tiden nærmer sig hastigt for årets store begivenhed - Dansk Taekwondo Forbunds officielle sommerlejr - der finder sted i Esbjerg i 

dagene 16. - 22. juli 2011 og arrangeres af Esbjerg Taekwondo Klub. Esbjerg Taekwondo Klub har stor erfaring med at arrangere 

"Summer Camp" ... 

 

og vi har hver gang fået stor ros for afviklingen. Specielt ved Summer Camp 2009, der blev en meget, meget stor succes ... og succesen skyldtes 

ikke mindst alle jer, der ankom til lejren med masser af gå-på-mod, entusiasme og masser af godt humør. Vi husker det, som var det i går .. :) 

 



Vi glæder os rigtigt meget til at se jer allesammen igen her i Esbjerg ... og jo ... vi har kridtet skoene ..  

 

Lejren er nem at finde: Afkørsel 76 (Esbjerg Ø) fra motorvejen - drej til højre, kør 500m ligeud, drej til venstre .. kør 200m .. og vupti .. dér står 

vi og tager pænt imod jer .. :)  

 

Har I meldt jeres ankomst i forvejen, er det muligt allerede at "checke ind" fredag d. 15. juli fra kl. 16.00 - man skal dog i den forbindelse være 

opmærksom på, at lejren måske ikke er "helt køreklar" på det tidspunkt.  

 

Den officielle åbningsceremoni finder sted lørdag d. 16. juli kl. 15.00 - inden da afholdes dog DTaF og CV Dangradueringer - og samme aften er 

der "velkomstfest i festteltet" kl. 20.00.  

 

Vi har bestræbt os på at finde de bedste intruktører til lejren - både nuværende og tidligere landstræner/e er at finde som instruktører og generelt 

set er der noget for enhver smag, bl.a. har vi også "emne-instruktører", der underviser i Ju Jutsu, Kyusho, Zumba .. og ej at forglemme Danish 

Taekwondo Demonstration Team.  

 

Træningsmuligheder bliver der nok af - det gælder såmænd også for børn samt Kadetter.  

 

Som altid, når vi taler om en sommerlejr, vil der blive arrangeret "Fight Night" - i dette tilfælde onsdag d. 20. juli kl. 19.30.  

 

Af aktiviterer kan nævnes: Svømmehal (gratis på "Seminariet" - der ikke må forveksles med "Svømmestadion Danmark", hvor det ikke er 

gratis), bordfodbold, beach volley, fodboldturnering på speciel/lukket bane, trådløst internet ved teltet til at checke mails f.eks og zumba for at 

nævne nogle. Derudover er der en del aktiviteter/børnefest for børn og der arbejdes stadigvæk på flere ting - det skal nok blive en god uge, bare 

rolig .. :)  

 

Ved ankomsten får I udleveret en "mulepose" - deri ligger bl.a. "Guide to Esbjerg", så I kan danne jer et indtryk af byen. I vil også bl.a. få en 8-

siders "Summer Camp 2011" avis (DK/GB), der også indeholder relevante oplysninger, små artikler samt et kort over lejren. Vores medlemmer 

her i Esbjerg vil altid være meget let genkendelige, idet de bærer deres "Summer Camp T-Shirt" og I vil altid kunne rette henvendelse til dem, 

hvis der er noget, I er i tvivl om.  

 

Men det er der sikkert ikke ... de fleste af jer har jo prøvet det før .. :)  

 

Som altid ved vi, at specielt MADEN er meget, meget vigtig på en lejr - både med hensyn til kvantitet samt ikke mindst kvalitet - og vi har altid 

scoret mange point netop på den konto. Vi har derfor igen igen allieret os med superkokken Jens Olesen, der har været kok på "Den Røde Okse" 

i mange år og som er vant til at bespise Martial Art trænende personer .. han har også stået for bespisningen af f.eks. Ju Jutsu Landslejren flere 

gange, så med ham ved roret vi er heeelt rolige ...  

 

Priser og andre relevante informationer kan I løbende finde på vores hjemmeside: esbjergtaekwondo.dk og/eller tilmelding via 

taekwondocamp.dk. Er alle informationer endnu ikke lagt ind ... tjahh ... så kommer de det i hvert fald løbende i den kommende tid.  

 

Her i Esbjerg glæder vi os i hvert fald helt vildt til at se jer allesammen til en forhåbentlig igen igen rigtig god uge i taekwondoens, hyggens og 

fællesskabets tegn.  

 

Det skal nok blive godt. Bare I møder op friske, frejdige, entusiastiske, fulde af gå-på-mod og i godt humør - ganske som I plejer at gøre - så skal 

vi nok sørge for, at rammerne er i orden? 

 

VELKOMMEN til jer alle.  

 

Med venlig hilsen  

Esbjerg Taekwondo Klub  

pr/Claus Bjelke 

Talenttræner Teknik søges 
Dansk Taekwondo Forbund søger en Talenttræner til vort Senior 2 hold, bestående af udøvere over 23 år. Vi tilbyder et spændende job 

som ulønnet træner med en tæt kontakt til landsholdstrænerne og de øvrige Talenttrænere. Du får ansvaret for dit eget hold (Senior 2), 

og din opgave er at klargøre udøverne til en evt. landsholdsudtagelse.... 

Arbejdsopgaver: 

• Gennemføre træninger med holdet iht. Aktivitetsplanen, herunder udvalgte søndagstræninger fælles med landsholdet og Talentholdet opdelt i 

Øst og Vest. 

• Har kontakten til udøverne og klubtrænerne 

• I samarbejde med den enkelte udøver, udarbejde trænings- og målsætningsplaner for alle udøvere på holdet. Talenttræneren følger op på disse 

planer. 



• Være til stede ved relevante stævner, for at følge udviklingen på udøverne. 

• Der afvikles 2 weekendsamlinger årligt med fællestræning for de 3 Talent hold. 

 

Dine kvalifikationer: 

• Kendskab til det nuværende regelsæt indenfor poomsee disciplinen 

• Kendskab til alle Taegeuks og Poomseer 

• Erfaring som træner 

• Har nemt ved at lære fra sig 

 

Vi tilbyder: 

• Et ulønnet job i et elite miljø med tæt kontakt til landsholdstrænerne. 

• Eventuel mulighed for relevant videreuddannelse iht. Aftale med EIU. 

• En flok friske elever, hvis mål er landsholdsudtagelse 

 

Tiltrædelse snarest muligt. 

 

Ansøgning sendes pr. email til Lars Gregersen, EIU senest den 1. juli 2011. 

lars@gregersendanmark.dk 

Sportschef Teknik søges 
Dansk Taekwondo Forbund søger en Sportschef til vort Tekniklandshold og Talenthold Teknik. Vi tilbyder et spændende job som 

ulønnet leder med en tæt kontakt til landsholdstrænerne og Talenttrænerne samt EIU. Den gennemsnitlige arbejdstid forventes at blive 

ca. 10 timer pr. uge.... 

 

 

Arbejdsopgaver: 

• Udsendelse af indbydelser til træningssamlinger og stævner til udøverne på holdene, efter aftale med de respektive trænere. 

• Booking af lokaler, mad etc. i forbindelse med træningssamlinger. 

• Tilmelding til udenlandske stævner, herunder EM og VM for de udtagne udøvere.  

• Arrangere rejser og ophold til stævner i udlandet. 

• Deltage som holdleder ved stævner i udland efter aftale med EIU. 

• Overholdelse af budgetter lagt af EIU. 

 

Dine kvalifikationer: 

• Administrativ stærk 

• Økonomisk sans 

• God til at overholde aftaler og deadlines 

• God til at lede og fordele, samt opfølgning 

• God til engelsk i skrift og tale 

 

Vi tilbyder: 

• Et ulønnet job i et elite miljø med tæt kontakt til landshold, Talenthold og Eliteidrætsudvalget. 

 

Tiltrædelse 1. august 2011. 

 

Ansøgning sendes pr. email til EIU formand Søren Holmgaard Knudsen senest den 1. juli 2011. 

shknudsen@webspeed.dk 

 

Evt. yderligere oplysninger: 

Søren Holmgaard Knudsen tlf. 24 66 48 72 eller Lars Gregersen tlf. 40 52 12 55 

Kam Kwan Jong fik fred - 53 år gammel 



Dansk taekwondo har mistet en stor profil, et stort menneske og en god kammerat. Kam Kwan Jong sov stille ind natten til søndag efter 

lang tids kamp mod leukæmi og følgesygdomme. Jong har været aktiv i dansk taekwondo siden 1978, hvor han ankom til Danmark 

efter en opvækst i Hong Kong. Jong har været aktiv i Århus, Skive, Viby og Odder Taekwondo Klub, som han selv stiftede. Udover at 

være meget aktiv på klubplan var Jong også instruktør på forbundslejre, medlem af Teknik Udvalg, dankursusinstruktør i både DTaF 

og CV og fungerede som både kamp- og teknikdommer i DTaF.... 

 

Læs mere om Jong's fantastiske liv HER. 

 

Jong efterlader sig en kone og en voksen datter. 

 

Jong bisættes ved en privat ceremoni i den kommende uge. Det er familiens og var Jong's ønske at ønsker man at give noget i den forbindelse, så 

giv et støttebeløb til Jong's Taekwondo Fond, som Jong selv oprettede i endnu en uselvisk gerning.  

 

Fonden støtter: 

"Formålet med fonden er at yde støtte til klubberne i deres arbejde for at motivere elevernes lyst til at have det sjovt, få en masse gode oplevelser 

og være stolt af sin træning. Det kan være i form af f.eks. pokaler, gavekort til stævner og lign. En lille støtte som kan gøre en stor forskel. 

Fonden er udelukkende finansieret med egne midler som er samlet igennem mit arbejde med taekwondo som dommer, instruktør, danfortræning 

osv." 

 

Vi skal nok oplyse kontonummer på et senere tidspunkt ! 

 

Jeg skal på forbundets, klubbernes og egne vegne sig et stort tak til Jong for hans indsats i dansk taekwondo på alle planer. "Du vil blive savnet 

utroligt meget Jong". 

 

Ære være hans minde. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund 

345 kæmpere vil til OL i London 2012 
Ikke mindre end 345 kæmpere vil forsøge at kvalificere sig til OL når Verdens kvalifikationen afvikles i Baku den 30/6-3/7 2011. Blandt 

de 345 deltagere er 2 danskere - Philip Reyes i 58 kg klassen og Zakaria Asidah i +80 kg klassen.... 

http://www.jong.dk/fond/om-mig/


 

Den foreløbige deltagerliste kan ses HER. 

 

Vi ønsker vore danske krigere alt det bedste i Baku. 

 

Du kan følge kvalen i Baku her på taekwondo.dk  

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

OL-kvalifikation de næste dage med to danskere i aktion 
To danskere i kamp om OL-billetter fra torsdag til søndag, når 345 taekwondokæmpere skal kæmpe om kun 24 OL-pladser i 8 

vægtklasser - 4 hos herrerne og 4 hos kvinderne. 

 

Til redaktionen: 

 

Zakaria Asidah (+80 kg) og Philip Reyes (+58 kg) er de to danske taekwondokæmpere, der skal forsøge at kvalificere Danmark til OL - det sker 

ved verdenskvalifikationsturneringen i Baku, Azerbaijan fra torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli. Hvert land må stille med kæmpere i to af 

de fire vægtklasser hos herrerne (og to af fire hos kvinderne). Top-3 i hver vægtklasse ved turneringen kommer med til OL. 

 

Danskere i aktion: 

 

Torsdag den 30. juni: Minus 58 kg 

Philip Reyes, 31 år, Nørrebro Taekwondo Klub 

 

Søndag: Plus 80 kg 

Zakaria Asidah, 39 år, Hwarang Rødovre Taekwondo Klub 

 

"Kun 3 kæmpere i hver vægtklasse får en OL-billet, så der er rigtig hård konkurrence ved dette verdenskvalifikationsstævne. Vi tror på, at 

Zakaria Asidah kan kvalificere sig til OL i dette stævne, selvom alle de bedste i verden stiller op. Philip har også en fin chance, men begge har 

en mulighed mere til Europakvalifikationen næste år," siger landsholdstræner Tommy Mortensen. 

 

Ingen elektroniske veste 

Det var meningen, at der skulle være brugt elektroniske veste (som blev indført ved VM i taekwondo i Danmark i 2009), men grundet 

http://en.mastaekwondo.com/2011/06/official-list-athletes-that-will-compete-in-baku/


uenigheder mellem World Taekwondo Federation (WTF) samt to forskellige producenter af elektroniske veste, har WTF besluttet at gå tilbage 

til almindelige veste, hvor dommerne registrerer point. De danske kæmpere er meget rutinerede, og det er ikke en svækkelse af de danske 

chancer, at man går tilbage til almindelige veste. 

 

Dem møder de 

Philip Reyes skal møde Abayuwe Kalikat fra Congo i første runde torsdag - vinder han den kamp skal han møde vinderen af Romanien og 

Kroatien. Stipe Jarloni fra Kroatien er favoritten, og vinder Philip denne kamp skal han nok møde den seedede Taipei-kæmper Chen Yang Wie. 

Philip Reyes skal vinde 5 kampe for at kvalificere sig til OL. Philip står betydeligt stærkere med ikke-elektroniske veste, da han har kæmpet med 

disse i størstedelen af sin karriere og da de passer godt til hans aggressive stil. 

 

Zakaria Asidah skal vinde 4 kampe for at kvalificere sig til OL. Han skal møde Wasam A. K. M fra Irak i første kamp. Hvis han går videre skal 

han i sin anden kamp møde VM-sølvvinder fra i år, Akmal Irgashev fra Uzbekistan. Vinder Zakaria denne venter verdenmesteren fra i år i 3. 

kamp (Dong-Min Cha, Korea). I semifinalen har Zakaria mulighed for at møde den 210 cm høje tidligere OL-sølvvinder Alexandros Nikolaidis 

fra Grækenland, som han har kæmpet mod de sidste mange år. Når Zakaria semifinalen, men taber denne, skal han kæmpe om 3.pladsen - her 

skal man vinde for at kvalificere sig. 

 

OL-kvalifikationen i taekwondo 

Det er en af de eneste chancer der er for at kvalificere sig til OL i London. Eneste anden mulighed er Europakvallen i starten af næste år, hvor 

Danmark også stiller med 1-2 kvinder. Hvilke herrer der stiller op her afhænger af resultaterne i verdenskval-turneringen i Baku de næste dage. 

 

Der kommer kun 16 kæmpere med i hver vægtklasse til OL, så det er yderst vanskeligt bare at kvalificere sig til OL. 

 

Kontakt: Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Philip Reyes tabte til stærk kroat 
Philip Reyes, Nørrebro, kæmpede i dag ved OL-verdenskvalifikations- turneringen i Baku, Azerbaijan i minus 58 kilo-klassen og tabte 

til en kroat i anden runde. 

 

Philip Reyes kom videre fra første runde uden kamp da hans modstander fra Congo ikke var i vægt (minus 58 kg). 

 

I næste runde mødte han kroaten Jarloni, som Philip Reyes desværre tabte 11-2 til. Første runde var meget lige med Philip Reyes i en 

dominerende rolle. I anden runde fik kroaten sat et hovedspark til 3 point ind samt scorede endnu et point, og når man er bagud 4-0 skal der 

satses. 

 

Dette udnyttede kroaten, der fik sat endnu et hovedspark ind og kørte derefter sejren i land. Både Philip og kroaten er svære at score på, når de 

kommer foran, så det var et spørgsmål om, hvem der først kom foran med et par point, og det var altså kroaten ved denne turnering. 

 

Dermed er Philip Reyes ude af OL-kvallen, men får en chance mere ved Europakvallen i starten af næste år. 

 

Zakaria Asidah, Rødovre, kæmper +80 kg på søndag. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Infoafd. 



To sejre men desværre ingen OL-plads til Zakaria Asidah 

i denne omgang 
39-årige Zakaria Asidah, Rødovre, var i dag i aktion ved OL-kvalifikationsturneringen i Baku, Azerbaijan, hvor den rutinerede 

taekwondokæmper og VM-sølvvinder fra 2003 samt OL-deltager i 2004, skulle forsøge at kvalificere sig til OL i herrernes tungeste 

vægtklasse +80 kg. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND 

 

Til redaktionen: 

 

I første kamp mødte Asidah en irakisk kæmper og vandt sikkert kampen med 2-0 i første omgang, 2-0 i anden og 4-0 i tredje omgang. Herefter 

var det en hård lodtrækning med VM-sølvvinderen fra i år i næste kamp. 

 

Zakaria Asidah kæmpede dog flot og vandt kampen over uzbekeren Akmal med 5-2. Danskeren rammer endda modstanderen i hovedet, men får 

ikke de 3 point. Kortet til video replay bliver brugt, men Asidah mister kortet, da dommeren ikke mener, der er point. I 3. runde var Zakaria 

Asidah oppe imod koreaneren Cha Dong-Min, der i maj blev verdensmester og som også er regerende olympisk mester. 

 

Zakaria Asidah taber desværre kampen med 7-1 og igen føler den danske lejr sig snydt for 3 point ved et hovedspark, men dommerne er uenige 

med danskeren. 

 

Zakaria Asidah må derfor vente til Europakvallen i starten af næste år på at prøve at kæmpe sig til en OL-plads. De tre bedste ved denne 

turnering fik en OL-billet, men da både en russer og en græker kvalificerede sig til OL, bliver der dermed færre modstandere til Europakvallen i 

2012. Den koreanske verdensmester endte med at vinde kval-turneringen i Baku. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Kadetlandsholdet til EM i Tbilisi, Georgien. 
For 1. gang i DTaF’s historie deltager Danmark med et hold til EM. EM afvikles i Georgien fra den 7-10 juli 2011. Danmark har 7 

udøvere med. 

 

Torsdag starter EM med 2 danskere i kamp. 

 

Male -33 kg Rasmus Lund Petersen, Rødovre Taekwondo Klub 



Male -37 kg Furkan Yildirim, Herføge Taekwondo Klub 

 

Rasmus sidder over i 1. runde og skal i 2. runde enten møde Israel eller Litauen 

Furkan skal møde Daniel Chiovetta fra Tyskland i første kamp 

 

Yderligere information 

Kadetlandsholdstræner Farooq Rashid 

+45 2364 0442 

 

 

Kadet EM, Tbilisi, Georgien. 
Dagens kampe: Male -33 kg. Rasmus kæmper en fornuftig kamp og er foran 2-6 de første 2 runder af kampen. I 3 runde kommer 

Litauen foran med 12 - 10 på nogle tvivlsomme hovedspark og vinder. Flere resultater... 

 

Male -37 kg. 

Furkan møder en stærk tysker. 1 og 2 omgang skiftes de til at styre kampen(1-1). Furkan bliver ramt af et baglæns spark i ryggen, men der 

kommer point for hovedspark. Med 40 sekunder tilbage af 3 omgang satser Furkan alt. Kampen ender 10-1. – Tysker vinder en bronze i klassen. 

 

Fredagens kampe: 

Male -41 kg. Emil Vedel, Gladsaxe Taekwondo Klub skal møde Marko Radovanovic fra Serbien i 1. kamp. Der er 24 i vægtklassen 

 

Male -45 kg. Casper Morild, Albertslund Taekwondo Klub skal møde Javier Vicente Ramos fra Spanien i 1 kamp. Der er 26 i vægtklassen. 

 

Yderligere oplysninger 

Kadetlandsholdstræner 

Farooq Rashid 

+45 2364 0442  

 



 
 

 

 

 

 

 

2. dag Kadet EM, Tbilisi, Georgien. 
Fredagens og lørdagens kampe: Male -41 kg. Emil Vedel var dagens første kæmper. Han kæmpede imod Serbien. Med cifrene 10-3 var 

sejren temmelig sikker, på intet tidspunkt var Emil truet. Næste kamp mod Israel viste sig at være en overraskelse da modstanderen på 

trods af sin størrelse var en tand bedre.... 



 

Ved udgang af 2.omgang er Emil bagud med 4-0 og trods ihærdigt forsøg blev dette en større føring til 

Israel da Emil blev nød til at kæmpe mere offensivt. Kampen endte 6-0 

 

Male -45 kg. 

Kasper havde sin første kamp mod Spanien traditionelt set en stærk nation.hvilket viste sig i de to første omgange. I 3. omgang forsøger Casper 

at udligne hvilket lykkedes men ikke nok til at ændre på slutresultatet 8-3. Spanieren fik bronze i Male -45 kg. 

 

Begge fightede godt men deres modstandere viste større kamperfaring med Daedo PSS. 

 

Lørdagens kampe: 

 

Female -44 kg. Sarah Malykke, Nørrebro Taekwondo Klub skal møde Sarah Adidou fra Frankrig 

Der er 17 i vægtklassen. 

 

Female -47 kg. Arielle Malveda, Gladsaxe Taekwondo Klub skal møde Ginevra Graf fra Italien. 

Der er 14 i vægtklassen. 

 

Male -49 kg. Giang Pham, Århus Vest Taekwondo Klub skal møde Domen Pirc fra Slovenien. 

Der er 18 i vægtklassen. 

 

Yderligere oplysninger 

 

Kadetlandsholdstræner 

Farooq Rashid 

+45 2364 0442 

 

3. dag Kadet EM, Tbilisi, Georgien. 
Lørdagens kampe: Sarah blev i den grad uretfærdigt behandlet da hun blev dømt som taber af sin første kamp pga. 8 halve minus 

points – Sarahs modstander vinder guld i klassen. Giang taber sin første kamp til Serbien i sudden death på et slag. Arielle taber sin 

første kamp. – Arielle’s modstander vinder bronze i klassen. 



 

 

 

Se interview med de 3 udøvere samt udøvernes interview af Farooq længere nede. 

 

Søndag var der ingen danskere i kamp. 

 

Yderligere oplysninger 

 

Kadetlandsholdstræner 

Farooq Rashid 

+45 2364 0442 

 

3 profiler modtog Kukkiwon æresbevisning i Seoul 
Under en reception i Seoul i sidste uge modtog Benny Olesen, Hans Erik Steffensen og DTaF's næstformand Torben Sachmann Hansen 

en æresbevisning af Kukkiwons president Kang, Won-Sik.... 

 

Benny Olesen og Hans Erik Steffensen, som i øvrigt begge bestod graduering til 7.dan under opholdet i Korea, modtog æresbevisningen for 

deres mangeårige virke og for deres deltagelse i Kukkiwons kurser og støtte af organisationen, mens Torben Sachmann Hansen modtog 

æresbevisningen for hans mangeårige virke (25 år) i Dansk Taekwondo Forbund og for organisationen af VM 2009. 

 

Infoafdelingen 

DTaF's Officielle Sommerlejr i Esbjerg med 1100 

deltagere 
Endnu en rekordlejr har taget sin begyndelse i Esbjerg, hvor Esbjerg Taekwondo Klub's over 100 officials lige nu er vært for DTaF's 

Officielle Sommerlejr. Lejren tilbyder, udover en række træninger med de bedste instruktører i Danmark og Europa, et bredt udbud af 

kurser og sociale arrangementer ..... 



 

Det er muligt at besøge lejren og få enkeltdages træning. Onsdag afholdes der showaften med opvisninger mm. og det vil helt sikkert være et 

besøg værd. 

 

Vi ønsker alle en god lejr og godt vejr ;-) 

 

Med sportslig hilsen 

Informationsafdelingen 

DTaF indgår samarbejdsaftale med sport pharma 
DTaF har indgået en samarbejdsaftale med sport pharma. Aftalen dækker leverancer til forbundets landshold og samtidig vil vi i aftalt 

omfang være med til at teste produkter fra sports pharmas sortiment. Landsholdenes fysioterapeut Christian Flindt er 

hovedkontaktperson på aftalen. 

 

Med sportslig hilsen 

DTaF Marketing 

VM POOMSAE 2011: Udsigt til VM metal i Rusland 
Det danske tekniklandshold i taekwondo er netop ankommet til den russiske by Vladivostock, som fra d. 29.-31. juli er vært for 

Verdensmesterskaberne i taekwondo. Landsholdstræner Mark Lee Larsen og assisterende træner Khoa Dang Ngo har udtaget følgende 

til at forsvare de danske farver ved VM: 

 

Fredag d. 29.juli: 

Junior Damer 

Michelle Sejersgaard-Jacobsen, Herlev 

 

Junior Herre 

Thomas Purup, Skanderborg 

 

Master 1 Herre 

KyTu Dang, Rødvore 

 



Master 3 Dame 

Lis Borring, Bornholm 

 

Lørdag d. 30.juli: 

Senior 1 Dame 

Henritte Dalsten, Gladsaxe 

 

Senior 1 Herre 

Tobias Jessen, Viby 

 

Pair 1 

Sanne Jensen, Skanderborg 

Emil Knudsen, Viby 

 

Søndag d. 31.juli: 

Senior 2 Herre 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Team 1 Herre 

Tobias Jessen, Viby 

Emil Knudsen, Viby 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Danmarks største medaljehåb er KyTu Dang, som er verdensmester fra 2007 samt viceverdensmester i 2006, 2008 og 2009. KyTu Dang er rigtig 

tændt for at gøre en god figur. Sidste år deltog han som supervisor ved VM på WTF's foranledning (World Taekwondo Federation) for at sikre 

en mere retfærdig og ens dommerpræstation. Derfor deltog han ikke i konkurrencen. Dette sammenholdt med det glippede europamesterskab i 

maj måned i år har virkelig tændt KyTu Dang og han er virkelig opsat på at bevise han stadig tilhører toppen. 

 

Lis Borring som konkurrerer i gruppen Master 3 er ligeledes et stærkt bud på en medalje. Det er kun 2.gang der konkurreres i denne forholdsvis 

nyoprettede gruppe. Det betyder at mange lande ikke har haft tilstrækkelig tid til at optræne personer i gruppen.  

 

Outsidere til finaler og evt. medaljer ved VM er bl.a. Henriette Dalsten opnåede i 2009 en flot finaleplacering, men skuffede sig selv sidste år 

ved ikke at kunne leve op til denne præstation. Siden har Henriette arbejdet meget med det mentale, og har med en flot guld ved Danish Open i 

år vist gode takter. 

 

Også synkron herrer holdet har tidligere opnået finale placering i 2009 og de er EM bronzevindere fra 2009. Emil Knudsen, Tobias Jessen og 

Kim Nedergaard har en mission om et topresultat, da VM er deres afskedsstævne på internationalt top niveau. "En toppræstation og fornuftig 

lodtrækning vil sagtens kunne sende holdet i finalen, og herfra kan alt ske", udtaler Landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

Kim Nedergaard får også chancen i individuel. EM bronzevinderen fra 2009 har aldrig nået finalen til VM, men han har niveauet. "Flere af hans 

nærmeste konkurrenter, som han ved flere lejligheder har slået, har tidligere opnået finaleplaceringer. Så selvfølgelig kan Kim også opnå dette, 

trods en meget svær gruppe", pointerer Mark Lee Larsen. 

 

Samlet set er målsætningen to medaljer og een finale. 

 

Kontakt til landsholdet: Mark Lee Larsen, Tekniklandsholdstræner - tlf. +45 2165 8852. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Infoafdelingen 

+4521730333 

VM POOMSAE 2011: Flot lodtrækning til det danske 

tekniklandshold. 
Godt begyndt er halvt fuldendt. Hvis ordsproget holder, skulle der være medaljer på vej til Danmark. Tekniklandsholdet er til VM som 

afholdes i Vladivistok, Rusland denne weekend. 



 

Kun i master 3, dame skal Danmark åbne gruppen. Det er Lis Boring (Bornholm) som har denne ære, men hun har fået en fornuftig lodtrækning 

af poomse'er, så vi er fortrøstningsfulde", udtaler Landstræner Mark Lee Larsen som fortsætter, "vores store medaljehåb KyTu Dang (Rødovre) 

har fået en fantastisk lodtrækning. Han skal starte i sidste halvdel af gruppen og alle hans værste konkurrenter, især Korea og Tyrkiet, starter før 

Tu. Ligeledes skal han gå sine yndlings poomse'er i finalen, så det bliver rigtig spændende at se hvor langt det rækker." 

KyTy udtaler om sin lodtrækning: "Perfekt, rigtig perfekt - meget mere er der ikke at sige til det. Jeg kører for at vinde denne gang". Det er hans 

sidste optræden i Master 1, så et verdensmesterskab ville være en perfekt afsked med gruppen. 

 

Generelt har lodtræningen været god og næsten alle starter i sidste halvdel af deres grupper. Ligeledes har lodtræningen af poomse'er generelt 

været som det kunne ønskes. Det er dog ikke kun fryd og gammen. I junior dame starter Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) dog som 

nummer 4 og vores synkrondrenge er kommet i en rigtig svær pulje. I deres delpulje befinder sig næsten alle de hold som man regner med at 

være selvskrevne i finalen samt mange af de helt tætte konkurrenter. Således er de 9 af holdene i puljen stærke finaleemner, men der er kun plads 

til, at de 6 bedste går videre til semifinalen . Derfor skal Emil Knudsen, Tobias Jessen (begge Viby) samt Kim Nedergaard (Skive) allerede fra 

starten ramme dagen og topformen for at gå videre til semifinalen. 

 

Holdet er dog ved godt mod. Der er stor glæde på holdet, der ser frem til at vise hvad de kan. De nye konkurrencedragter er afprøvet, og selvom 

dommen ikke er betinget positiv, så er det lige for alle deltagere, og den er ikke så dårlig som frygtet. Pasformen er OK, men den er meget stiv at 

bevæge sig i. Dragten giver ikke så meget lyd fra sig som vores Budo Nord Dobogs, men dette er nok til vores fordel i det mange af de andre 

lande er vandt til at bruge dobogs som larmer endnu mere end vores. 

 

I morgen skal følgende på banen. 

 

Fredag d. 29.juli 

 

Junior Damer 

Michelle Sejersgaard-Jacobsen, Herlev 

 

Junior Herre 

Thomas Purup, Skanderborg 

 

Master 1 Herre 

KyTu Dang, Rødvore 

 

Master 3 Dame 

Lis Borring, Bornholm 

 

Foto: Mark Lee Larsen: Landsholdet prøver de nye konkurrence dobogs. 

 

VM POOMSAE 2011: KyTu Dang videre til semifinalen. 
KyTu (Rødovre) er videre til semifinalen som vinder af hans delpulje. Der var enkelte skønhedsfejl hos flere at medaljefavoritterne, og 

således også hos KyTu - nu er han kommet godt i gang og ser ud til at være godt kørende. 

 



Vores to juniorer, Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) og Thomas Purup (Skanderborg) kom desværre ikke videre fra deres indledende 

puljer. De kan dog begge tage positive elementer med fra stævnet. 

 

Mvh, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner. 

VM POOMSAE 2011: 2 gange metal til Danmark. 
Der var sølv til KyTu Dang (Rødovre) og bronze til Lis Boring (Bornholm) på første dagen til teknik verdensmesterskaberne i 

Taekwondo som afholdes i Vladivostok, Rusland. 

 

I klassen master 1 herre var der store forventninger til den tidligere verdensmester KyTu Dang (Rødovre), som startede dagen godt og bragte sig 

sikkert videre til semifinalen som puljevinder. I semifinalen var der lidt nervøsitet at spore hos den ellers rutinerede udøver, som er verdens mest 

vindende. Finalepladsen var dog aldrig i fare og her viste KyTu klasse leverede sin vanlige sikre og kraftfulde præstation. Og tæt løb blev det. 

Korea løb dog med guldet kun 0,04 foran Tu med Tyrkiet på 3.pladsen. Der var dog flere tilkendegivelser for både dommere og deltagere fra de 

andre lande, som gerne havde set KyTu løbe med guldet. Men en flot præstation og oprejsning efter skuffelsen over EM bronze i maj til KyTu 

Dang. 

 

Også i klassen master 3 dame var der metal til Danmark. Lis Boring (Bornholm) var faktisk VM debutant, men tager en flot bronze med til 

solskinsøen. Lis havde i vinter en grim skulderskade hvor en sene sprang og det har været et lang genoptræningsforløb efterfølgende. Derfor har 

optakten slet ikke været optimal for Lis, men alligevel leverede hun en flot præstation og kan på alle måder være tilfreds med både placeringen 

og præstationen. Korea snuppede også her guldet i tæt kamp med værtsnationen Rusland på 2.pladsen. 

 

Danmark havde også to juniorer i aktion i dag, som begge var VM debutanter. Desværre kom ingen af dem videre til semifinalen. I 

damegruppen deltog Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) og det var Thomas Purup (Skanderborg) hos herrerne. Begge måtte se sig slået af 

konkurrenter som primært havde bedre spark, men begge kan tage mange positive elementer med hjem i bagagen. Begge formåede at bevare 

roen på banen trods de var debutanter. Thomas kan derudover være stolt over gode håndteknikker og Michelle formåede at vise stor energi i sin 

udførsel med kraftfulde teknikker. 

 

I morgen Lørdag d. 30.juli skal følgende i ilden: 

Senior 1 Dame  

Henriette Dalsten, Gladsaxe 

 

Senior 1 Herre 

Tobias Jessen, Viby 

 

Pair 1 

Sanne Jensen, Skanderborg 

Emil Knudsen, Viby 

 

Her er det specielt spændende at se hvor langt Henriette Dalsten (Gladsaxe) kan nå i den meget stærkt besatte senior 1 dame, som er damernes 

"prestige klasse", men også Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen (Viby) har vist stor fremgang de sidste mange stævner. 

 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

VM POOMSAE 2011: 
Stemninger fra Vladivostok, Rusland. 



 

https://youtu.be/qwLvn_vbi4g 

https://youtu.be/4kwfCY4UI_g 

https://youtu.be/K7B45vpJjyI 

2.dagen ved VM sluttede uden medaljer til Danmark. 
De danske udøvere gjorde det rigtig godt, men slutter desværre uden medaljer og uden finalepladser. 

 

Henriette Dalsten (Gladsaxe) i gruppen senior 1 dame leverede en overbevisende indsats og skaffede sig afgang til seimifinalen. Henriette har 

tidligere skulle bruge 1.runde til at komme i gang, men konkurrencen er så skarp, at det er der ikke længere råd til. Derfor var det yderst 

tilfredsstillende at se Henriette holde styr på startnerverne og præstere godt. Hun blev 3. bedste i hendes delpulje over stærke nationer som Kina, 

Iran og USA. 

 

I semifinalen var Henriette rolig og tændt og det lignede en sikker finaleplads til den 21 årige tandlægestuderende. Men i Vladivostok er der 

rigtig varmt m høj fugtighed, og de nye dragter giver ingen plads til at huden kan ”ånde”, så derfor har udøverne det rigtig varmt. Således fik 

Henriette et mindre ildebefindende på banen pga varmen og fugtigheden. Hun var OK inden hun skulle på banen, men i 2.optræk i keumgang så 

hun sorte prikker for øjnene og kunne ikke fokusere hvorfor hun laver en stor balancefejl som desværre koster finalepladsen. En god figur 

efterfølgende kunne ikke rette op på pointtabet. Rigtig ærgerligt for Henriette som bestemt havde niveauet i dag – ikke blot til finale, men 

medalje havde ikke været umuligt. Mange af dem hun overbevisende slår i første runde kommer med i finalen. Men Henriette kan på alle måder 

være stolt af sin præstation, for nu ved hun at hun kan blande sig med de bedste. 

 

Der var også gode takter i senior 1 herre, hvor Tobias Jessen (Viby) var på en svær opgave. Tobias gik dog uimponeret til opgaven og slog bl.a. 

den regerende europamester fra Frankrig og sikrede sig derved adgang til semifinalen. Her var der på forhånd ikke de store forventninger om en 

finaledeltagelse, idet finaleplacering næsten er synonym med sidespark i over hovedhøjde og netop denne teknik er Tobias’ akilleshæl. Tobias 

gjorde det rigtig godt i semifinalen og slutter på en 15.plads hvilket er mere end godkendt. 

 

I pair 1 kom Sanne Jensen (Skanderborg) og Emil Knudsen (Viby) desværre ikke videre fra indledende runde. Der var ellers fuld koncentration 

på og de leverede en absolut godkendt indsats, men pointene og marginalerne var ikke på deres side. Samtidig var det en hård pulje de var 

kommet i, og flere af de asiatiske lande, som tidligere har haft tekniske gode udøvere, men hvor synkroniteten har manglet, er nu kommet efter 

dette. Derfor er konkurrencen yderlig skærpet i år. Sanne og Emil kan dog sagtens være stolte af deres præstation. 

 

Mens Henriette og Sanne nu kan holde sommerferie, så skal Emil og Tobias på banen igen i morgen i deres satsningsdisciplin. Her er der dog 

lagt op til en gyser, idet der næsten er finale runde fra starten. Der er 9 oplagte finalekandidater i deres indledende pulje – inklusiv Danmark – og 

kun de 6 bedste går videre til semifinalen. Og der kan stadig være gode hold som vi bare ikke kender til. Drengen skal således præstere 

maksimalt allerede fra starten. 

 

Danmark har følgende deltagere i morgen Søndag d. 31.juli 

 

Senior 2 Herre 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Team 1 Herre 

https://youtu.be/qwLvn_vbi4g
https://youtu.be/4kwfCY4UI_g
https://youtu.be/K7B45vpJjyI


Tobias Jessen, Viby 

Emil Knudsen, Viby 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Se Henriettes ene figur i semifinalen på youtube: https://youtu.be/V5Qw4jk-8pw 

Sommerferie for det danske tekniklandshold! 
Sidste dagen ved VM i teknik blev desværre også uden hverken medaljer eller finalepladser. Det lyder dog mere negativt end det i 

virkeligheden er. Det danske hold rejser hjem i morgen med ranke rygge og kan være tilfreds med præstationen. 

 

Semifinalen blev desværre endestation for Kim Nedergaard (Skive) i gruppen senior 2 herre. Kim var i en meget svær delpulje i indledende 

runde, og at kvalificere sig videre til semifinalen var i sig selv en kraftpræstation. I semifinalen var det lagt op til en endnu sværere kamp om 

finalepladserne, og selvom Kim havde fået styr på startnerverne var det desværre stolpe ud for Kim. Således var der kun ganske få point op til 

den eftertragtede 8.plads som ville have givet adgang til finalen. Kim ender dog i top 10, hvilket er absolut godkendt. 

 

Sidste danskere i aktion var synkrondrengene. I deres afskedsstævne var der lagt op til en gyser fra starten, idet deres delpulje var virkelig stærkt 

besat med 9 oplagte finaledeltagere, men der var kun plads til de 6 bedste hold i semifinalen fra denne delpulje. Det var en gruppe virkelig 

tændte drenge som gik på banen, men desværre var alle de andre hold også klar til kamp. Endnu engang var det specielt sparkene som gjorde 

forskellen, og danskerne måtte se sig henvist til en 8. plads i deres delpulje, men kun 0,04 point fra 6.pladsen som havde givet adgang til 

semifinalen. Emil, Tobias og Kim slutter hermed en æra, men kan med rank ryg trække sig tilbage. Deres præstation var noget af det bedste de 

har præsteret til et stævne. Deres runder i indledende kan ses på disse links: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xB198PnlmYk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NUTAx8mVicI 

 

Landstræner Mark Lee Larsen vurderer VM 2011 således: 

 

"Samlet set var VM 2011 været en positiv oplevelse. VM 2010 var skuffende resultatmæssigt, men med to medaljer er vi tilfreds og lever op til 

målsætningen. Der er første gang Danmark får 2 medaljer til et VM. Præstationen de enkelte udøvere har leveret har været yderst 

tilfredsstillende. De små marginaler og uheld gør vi ikke får flere finalepladser eller medaljer, det kan vi godt leve med, for vi ved at der er noget 

at bygge på og vi ved hvilke områder der skal sættes ind med ekstra fokus. Igen i år har høje spark været en vigtig del af en god pointscore, vi 

arbejder fortsat videre med dette fokus. Der er stor udvikling blandt de andre lande, der er næsten ingen dårlige deltagere med længere hvilket 

har skærpet konkurrencen. Specielt i holddisciplinerne er der sket en udvikling. De asiatiske hold dominerer nu rigtig meget. Tidligere har de 

haft gode udøvere men synkroniteten har haltet, dette er der nu rettet op på. Vores synkron hold kan stadig være med helt fremme hvad 

synkronitet angår, men taber så på manglende højde på deres spark. Smidighed og spark over hovedhøjde er næsten en nødvendighed for at 

kunne være med helt fremme i teknik taekwondo anno 2011. Jeg er dog super stolt af de danske deltagere, specielt vores medaljetagere, men 

resten af holdet har også leveret fantastiske præstationer og vist den rette udvikling. Nu kan vi alle med god samvittighed holde sommerferie." 

 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

Det danske tekniklandshold lander mandag d 1.aug kl 16.20 (fly nummer SU1433 fra Moskva). 

Mindehøjtidelighed for Kam Kwan Jong den 3/9 kl. 13 
I juni måned sagde vi som bekendt farvel til en god kammerat og et superaktivt DTaF medlem Kam Kwan Jong. Mens Jongs bisættelse 

skete i private rammer bliver der nu mulighed for at sige farvel til Jong. Lørdag, den 3. september kl. 13.00 afholdes der en 

mindehøjtidelighed i Brande Taekwondo Klub, Dalgas Skolen, 7330 Brande. Det var Jongs ønske at blive i folks bevidsthed og fortsat at 

støtte folk der yder en indsats i taekwondo gennem oprettelsen af hans fond: Jong's Taekwondo Fond, som skulle støtte klubber mv.. Så 

derfor var det også hans ønske at man i stedet for at købe blomster ol. i stedet støttede... 

https://youtu.be/V5Qw4jk-8pw
http://www.youtube.com/watch?v=xB198PnlmYk
http://www.youtube.com/watch?v=NUTAx8mVicI


 

fonden med et beløb i stedet for. 

 

Ønsker du/i at betænke Jong og hans fond, så kan bidrag indbetales på flg. konto i Danske Bank: 

Reg.nr. 1551 

Kontonummer: 10949351 

 

Bidragydere bliver offentliggjort på fondens hjemmeside (med mindre man ønsker at være anonym). Kontaktperson vedr. fonden er Jong's datter 

Mimi, så evt. kan kontaktes på flg. mail: fond@jong.dk. 

 

Hjemmesiden for Jong's fond er: http://www.jong.dk/fond/ 

 

På gensyn den 3. september i Brande. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Michael Gandø - sportschef for Tekniklandsholdet 
Michael Gandø er pr 15/8 2011 ansat som sportschef for DTaF’s Tekniklandsholdet. Michael er med sine 29 års medlemskab af DTaF et 

kendt ansigt i den danske taekwondo verden samt i udlandet. Michael er såvel national og international kampdommer ligesom han er 

medlem af DTaF’s dommerudvalg (KAMP). Michael er 42 år, gift. Michael er til daglig Managing Director i KE-Burgmann A/S, Seals 

Division, hvor han også er en del af direktionen... 

 

 

Michael vil sammen med Landsholdstræner Mark Lee Larsen have ansvaret for den sportslige ledelse for tekniklandsholdet. Dansk Taekwondo 

Forbund ser frem til samarbejdet med Michael Gandø. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Eliteidrætsudvalget 

Hjalte's ophold på Bosei 
Læs om Hjalte Oltmann's erfaringer fra sit ophold på Bosei dette forår. Mvh. Infoafdelingen. "Mit navn er Hjalte Rasmus Oltmann, og 

jeg elsker mit liv. Jeg kommer fra Haderslev, jeg er 19 år gammel og har dyrket taekwondo i 2 år. Jeg vil gerne fortælle jer en historie 

om mit nuværende liv, og hvordan skæbnen pludselig kom og flyttede mig hele vejen væk fra de nordslesviske marker og sparkede mig 

til en endnu mindre flække kaldet Faksinge skov. 

http://www.jong.dk/fond/


 

 

Her ligger en helt ny højskole kaldet Bosei, og som den eneste skole i Skandinavien har fokus på kampkunst. 

 

Jeg husker tydeligt, hvordan de gule og røde blade hang ned over den smalle vej der førte igennem skoven. Luften er ren og frisk, og man kunne 

lugte, at man er kommet ud i en af Danmarks små perler. I en lysning i skoven tårner skolen op med dens hvide mure og mørkt tag, alt sammen 

bygget i en blanding af dansk og japansk stil og i forhaven ser jeg elever modtage undervisning i karate.  

 

Det er efterår anno 2010, og jeg begyndte min første dag på Bosei idrætshøjskole. To dage forinden har jeg helt tilfældigvis været så heldig at 

vinde et højskole ophold på en skole, hvor det viser sig, at jeg skulle tilbringe det næste år af mit liv, og jeg ønsker at fortælle jer om min 

hverdag og mit liv her på skolen.  

 

Dagen starter klokken 6 med den sædvanlige morgensvømmetur i svømmehallen. Det kan godt være lidt svært at komme op så tidligt for nogen, 

men hvis man ønsker at gøre noget seriøst ud af sin træning og ikke mindst hele sit liv, ja så hjælper det ikke at sove det væk. Så efter en halv 

times svømning og et kvarters sauna, er jeg klar til morgenmad. Den bliver serveret klokken 7 og så har man ellers en hel time til at gå i krig 

med buffeten af morgenmadsprodukter, friske hjemmebagte fuldkorns boller og alle slags mælkeprodukter man kan drømme om, i bedste 

økologisk stil. Så dagens første store udfordring ligger i, ikke at spise sig prop mæt i lækkerier, så man kan være klar til den rigtige træning som 

starter klokken 8:30. Inden da er der morgensamling, som vi har mandag, onsdag og fredag, hvor vi synger et par sange, griner sammen og får 

dagens beskeder.  

 

Så starter træningen! Fra foredragssalen bevæger man sig to etager op i den gamle hovedbygning, hvor Dojangen er placeret. Et 100 m2 stort 

lokale med helt nye sportsmåtter, som har store vindues partier til øst og vest, så både morgensolen og aftensolen kaster sine stråler ind i rummet 

og fylder det med harmoni. Det danske, koreanske og japanske flag hænger nydeligt på væggen og indbyder til koncentration og fordybelse. Ud 

fra redskabsrummet træder skolens Mester og instruktør Ko Tai-Jeoung. Jeg hilser og bukker dybt. Det samme gør de andre elever. Træningen 

kan begynde.  

 

På holdet er niveauet meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle, som aldrig har prøvet kampkunst før, og som derfor er helt nybegyndere. Vi 

har også elever som har dyrket Judo og andet i mange år, elever som har trænet taekwondo i nogle få år som jeg selv, og elever som i øjeblikket 

er på landsholdet, og nogle der prøver at komme på landsholdet. Vi har altså hele udvalget. Men Ko formår at differenciere træningen, således 

alle bliver udfordret. Den første halve time af træningen bruger vi på udstrækningsøvelser, HVER dag kører vi det samme opvarmingsprogram 

igennem, en halv times grundig udstrækning af alle musklerne som er ømme fra dagen før, og så går træningen ellers i gang og kan byde på alt 

forskellige fra grundteknik til kamp.  

Efter halvanden times træning har vi lige et kvarters pause, så vi kan nå at skifte tøj, inden næste time går i gang. For mit vedkommende har jeg 

musik, hvor vi får lov til at prøve kræfter med lidt forskellige instrumenter. Jeg har altid gerne kunne tænke mig at spille lidt guitar, så det er et 

godt alternativ, imens vi venter på at være klar til mere fysisk træning. 

 

Efter lidt sammenspil, latter og sang er der middagsmad klokken 12. Og hvis man synes morgenmenuen lød lækkert, er middagsmåden 

fantastisk. Vi har tre kokke i køkkenet til at stå for varm middagsmad, som kan byde på alt fra godt gammel dansk flæsk til kulinariske og 

orientalske specialiteter, naturligvis med masser af grønsager.  

 

Når maden er fordøjet har vi igen træning i halvanden time. Og så er resten af dagen ellers fri. På denne tid af året har mange naturligvis tendens 

til at tilbringe resten af dagen i skolens store udendørs områder med japansk have, hængekøjer eller gå en tur i den gamle og smukke skov 

omkring skolen. Dem, der orker mere træning, vælger også at fortsætte træningen i skolens styrkecenter eller benytte træningshallerne (dojang, 

dojo eller sportshallen), som altid er åben for eleverne.  

 

Aftensmaden serveres klokken 18 og frister med nybagt rugbrød og et herligt udvalg af forskelligt pålæg, salater og hvis man er heldig er par 

lune frikadeller.  

 

Om aften er der igen mulighed for træning. Tirsdag tager vi altid til Nykøbing Falster Karate-klub og træner kamp med deres elitehold. Nogen 

gange er der ekstra træning og andre gange tager vi ud til de lokale klubber.  

 

Så efter en lang dag skal der være ro på gangene seneste klokken 23 så alle kan få udhvilet efter en god og hård dags træning og være klar til 

næste dag. Udover Taekwondo og musik kan man have fag som: Judo, Karate, Outdoor, Japansk, Taekkyeon, Meditation, Shiatsu, Filosofi og 

meget andet. Der er altså alle muligheder for at udvikle sig. Ikke kun som taekwondo-udøver, men også som menneske.  

 

Er du ligesom mig, lige færdig med en ungdoms uddannelse, trænger til en pause inden universitet, eller bare har lyst til at fordybe dig i den 



kampkunst vi elsker, så vil jeg varmt anbefale dig et semester på Bosei. At have en hverdag med andre elever som også deler ens passion for 

kampkunsten og ikke mindst Mester Ko er en unik oplevelse som jeg er meget taknemlig over at have haft. Jeg har haft den mulighed at lade 

taekwondo blive en del af det jeg ser, høre og føler. Taekwondo er meget mere end slag og spark. Det er en livsstil som følger en også udenfor 

dojangen, og jeg kan nu sige at taekwondo er blevet en del af mig.  

 

Hvis der du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på hjalteoltmann@gmail.com 

 

Hjalte Rasmus Oltmann 

Bosei forår 2011" 

Vilde kampråb i Valby Hallen på lørdag 
Der er garanti for action i Valby Hallen lørdag når årets internationale taekwondo stævne Wonderful Copenhagen Taekwondo 

Tournament afvikles. WCTT har i år deltagelse af næsten 250 kæmpere fra 13 nationer og sikrer dermed endnu engang et absolut 

topstævne på dansk grund. 

 

Blandt de største profiler ved stævnet er den danske OL-kandidat Philip Reyes, som i januar 2012 skal forsøge at kvalificere sig til London 2012. 

Philip får hård konkurrencen i klassen fra en tidligere dobbelte militærverdensmester iraneren Meisam Rafiei, som nu stiller op for Island. 

 

Der er kampe fra klokken 9 lørdag morgen, mens eliten kæmper efter frokost. Finalerne begynder ud på eftermiddagen. 

 

De knap 250 kæmpere kommer fra Afghanistan, England, Polen, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Rusland, Sverige, Tjekiet, 

Holland, og Island. 

 

Sted: 

Valby Hallen 

Julius Andersens Vej 3 

2450 København SV 

 

Pressekontakt i hallen: 

Michael Abildgaard Pedersen, 51 36 53 25 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infomedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

Jævn dansk dag for de danske kæmpere i Valby Hallen 
Der var resultater på det jævne for de danske kæmpere ved sæsonens første internationale stævne på dansk grund. Således blev det kun 

til 3 danske vindere i seniorklasserne, som ellers blev domineret af primært de norske landsholdskæmpere. 

 

I -54 kg klassen for herrer blev det dog til dansk guld til Naiem Soltani fra Brande, mens Line Møller Hansen, Favrskov i 57 kg klassen og Mette 

Jørgensen i +73 kg klassen fra den arrangerende klub i København tog sig af guld i dameklasserne. 



 

Mest vindende klub blev Albertslund med 42 point foran Keum Gang, Norge med 35 point og med Brande på en tredjeplads med 25 point. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infomedarbejder, Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk  

DTaF har fået 3 nye WTF kampdommere 
”Dansk Taekwondo Forbund har fået 3 nye WTF internationale kampdommere efter at Søren Sivertsen, Brian Poulsen og Søren Dall 

bestod IR kurset efter 4 dages kursus og prøver i Trelleborg. Der er hermed kommet en fordobling af aktive danske internationale 

kampdommere. 

 

De har alle 3 været dommere i mange år, hvor de har taget vejen fra P til C til B dommer og sluttet af med A3 til A2 til nu A1 dommer. De er 

endvidere det sidste års tid blevet evalueret, og har gennemført prøve i Danmark før dommerudvalget gav godkendelsen for deres deltagelse på 

IR kurset. 

 

Søren Sivertsen har været dommer i 10 år, Brian Poulsen i 17 år og Søren Dall i 12 år, og de har alle deltaget meget aktivt til danske stævner 

samt stævner i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. 

 

Et stort tillykke til dem alle 3 fra Dansk Taekwondo Forbund.” 

 

Med venlig hilsen 

Peter Juncker 

Formand 

Dommerudvalget 

Dansk Taekwondo Forbund 

Frederik’s store dag i Seoul. Modtog Taekwondo Hall of 

Fame’s æresfulde Youth Award i Kukkiwon 
Den 8 årige Taekwondo kæmper Frederik Emil Olsen fra Nørrebro Taekwondo Klub var i den forløbne uge i Korea for at modtage en 

særlig æresbevisning. Baggrunden for Frederiks optagelse i Hall of Fame er hans fantastiske resultater, men det var ikke eneste 

element. For at kunne modtage den fornemme ungdomspris som Taekwondo Hall of Fame uddeler hvert andet år, skulle personen også 

have ekstraordinære gode skolekundskaber. I det efterfølgende kan du læse lidt mere om Frederik og baggrunden for og rammerne om 

den flotte udnævnelse i Korea.... 

 

 

Frederik Emil Olsen er trods sin uge alder en megen erfaren kæmper med over 67 Internationale medaljer i bagagen.  

 

Frederik har ved siden af den flotte start på taekwondo karrieren også gjort det godt i skolen. Frederik rykkede således en klasse op midt i sidste 



skoleår, da skolen vurderede at hans skolekundskaber var specielt gode, og at han ville have bedre af og få større udfordringer ved at rykke en 

klasse op. I dag går Frederik i 3.C på Rosenlundskolen i Skovlunde, og ligger også fagligt i toppen af sin nye klasse. 

 

Overrækkelsen af den fornemme æresbevisning foregik i Seoul, Korea. Ceremonien forgik i Kukkiwon med deltagelse af over 300 personer fra 

forskellige lande. Kukkiwons præsident var også tilstede sammen med andre særligt inviterede VIP gæster. Efterfølgende blev der holdt en fin 

reception, hvor der bl.a. blev underholdt af Kukkiwon’s Demonstration Team. 

 

Frederik underholdte de 300 inviterede med en tale han selv havde skrevet på engelsk, og der blev vist en dvd med sammenklip fra hans mange 

kampe. 

 

Taekwondo Hall Of Fame bliver afholdt hvert andet år med deltagelse af Olympiske, Verdens og Nationale mestre samt ledere og præsidenter 

fra hele verdens taekwondo forbund. Frederik Emil Olsen er første dansker der er blevet optaget i det Officielle Taekwondo Hall Of Fame, og er 

for øvrigt også den yngste person nogensinde der modtager den særlige Youth Award. 

 

Det bliver utroligt spændende at følge Frederik's karriere i dobog. 

 

Tak til Susanne, Frederik's mor for den flotte rapport fra Korea. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

Ny visions-/strategiproces opstartet 
Hovedbestyrelsen har været samlet til et spændende og konstruktivt visionsseminar i den forgangne weekenden. Forbundet har på 

baggrund af feedback fra klubber på bl.a. repræsentantskabsmødet valgt at opstarte en ny visions- og strategiproces. Vi vil arbejde med 

processen frem til repræsentantskabsmødet i 2012 i samarbejde med Sport House... 

 

Vi ser frem til arbejdet med ny vision/strategi, og til at vi kan få feedback på arbejdet ved dialogmøder med klubberne i februar/marts måned 

næste år. 

 

Med sportslig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 

formand 

Polish Open 2011: Sølv til Zakaria Asidah og 3 andre 

seniormedaljer 
De danske kæmpere leverede virkelig flotte resultater i weekendens Polish Open. Bedst gik det vores OL-kandidat i sværvægt Zakaria 

Asidah, som efter en overbevisende indsats nåede finalen. Desværre måtte kan tage til takke med sølvet efter et nederlag til den stærke 

koreaner Seok Jin Jang. 



 

Den anden OL kandidat, som var i action i Polen, Philip Reyes i 58 kg klassen tog bronze ved stævnet. Dermed bekræfter de 2 senior OL 

kandidater deres niveau og at de er på rette vej mod den europæiske OL kvalifikation, som afvikles i januar måned. 

 

Det blev til yderligere 2 seniormedaljer ved Polish Open - begge bronze til hhv. Naiem Soltani i 54 kg klassen herrer og Sandra Christensen i 49 

kg klassen for damer. 

 

Udover de gode senior takster viste de danske cadetter og juniorer også klør ved Polish Open med flere medaljer, bl.a. 2 af guld til Louise 

Christensen i cadetklassen - 41 kg og i juniorklassen til Shaker Nazari - 55 kg.  

 

Med sportlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

European Masters Games: Bronze til Jørn Andersen 
Jørn Andersen fra Herlev deltog som eneste taekwondo udøver i European Masters Games, og det blev til en flot bronze medalje i 

poomsae. European Masters Games er for udøvere over 35 år og er sanktioneret af WTF. Jørn Andersen deltog i både poomsae (lørdag) 

og kamp søndag, og det var en fantastisk oplevelse at deltage i stævnet for de "modne" udøvere, rapportere ham fra Italien. Læs mere 

om Jørn's oplevelser med hans egne ord i det efterfølgende: 

 

Første stævnedag: Poomsae: 

"Vi er 7 i gruppen og jeg er den 3. der skal på gulvet. Sipjiin og Chongkwon er blevet trukket ud ved lodtrækning. Første runde gar fint, jeg 

husker stort set alle de ting jeg har rettet, men er klar over en lille fejlplacering af hånden i siden, og en mindre balance fejl. Anden runde kører 

rigtigt godt, og det er een af mine bedre. Jeg får også gode point. Jeg ligger nr. 2 efter tyskeren, og der bliver jeg indtil Israels mand skal på 

gulvet. Han går nogle flotte sikre runder og henviser mig til 3. pladsen. Tyskeren vinder gruppen. Fedt at kunne mærke træningen er lykkedes. 

Jeg er meget tilfreds og stolt. 

 

Anden stævnedag: 

Vejningen veloverstået uden problemer. 2,7 kg. under vægtgrænsen. Da jeg er alene hernede, skulle jeg finde een coach, og jeg fik en kæmper 

fra Ungarn til at hjælpe, og det var super. Jeg blev dog lidt overrasket over kamp runderne.... 1 min. pr omgang! Jeg er en af dem fra dengang 

hvor vi meget tit kæmpede 3*3 min. men de syntes åbenbart at vi erfarne herre, måske ikke er i form! Så det gik mega stærkt!! Jeg skal møde en 

finne i min første kamp. Det blev desværre kun til en enkelt kamp. De føreste 2 omgange ender begge 0-1, og finnen får begge sine point på 



contra!! Sidste omgang skulle der så forceres, og jeg får også 2 gode dollyo ind, men får igen kontra spark!! Prøver desperat med nelleyo flere 

gange til sidst, men kampen ender 4-2 :-( Men en helt ok kamp, og hvor var det mega fedt at mærke atmosfæren igen, mærke suset ;-) Der var 

faktisk en englænder i min klasse, som jeg kæmpede mod i Oldenzall / Belgien for 20 år siden. Vi skulle have mødt hinanden i anden kamp, men 

han tabte også første kamp. Så vi har lavet en deal at mødes til US Open hvor der også er grupper for de erfarne herrer. I aften er der 

afslutningsfest, og imorgen Closing Cermony på stranden i Lignano. Det har været stort at være med her. 

 

Mange Hilsner  

Jørn HwaRang Herlev" 

 

Foto: Jørn Andersen th. 

 

Med sportlig hilsen 

Torben Hansen, Infoafd. 

Code of conduct - God organisationsledelse 
Hovedbestyrelsen har hen over sommeren arbejdet med "Gode Skikke i forbundsarbejde" også lig principper for Code of Conduct eller 

good governance. Dette er bl. andet sket på foranledning af Danmarks Idrætsforbund (DIF) som sidste år vedtog en regel som medfører 

at alle forbund som er medlem af DIF skal have vedtaget regler for Code of Conduct, men det sker også fordi vi som hovedbestyrelsen 

gerne fremadrettet vil arbejde for at alle beslutninger og arbejde som sker i forbundsregi bliver mere synlige.... 

 

Dette medfører bl.a. at alle referater, rammebudgetter, regnskaber mv. vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden. 

 

Øvrige ændringer i procedurer mv. kan ses på dokumentet "Code of Conduct" som findes på download siden. 

 

Hovedbestyrelsen vil i øvrigt arbejde for at dette regelsæt bliver godkendt på det kommende repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen vil i den 

kommende tid gå i gang med implementering af punkterne i code of conduct. 

 

Med venlig hilsen  

Ejnar Mikkelsen 

formand 

Idrætsskader - nej tak! 
DIF har lavet en ny interaktiv idrætsskadeside. Siden indeholder: - Et netværksbaseret idrætsskadekursus med emnerne: forebyggelse, 

Når skaden er sket og Genoptræning. - En netbaseret test, som du kan købe adgang til, hvis du har behov for at få et diplom på, at du 

har erhvervet dig den fornødne viden, som kurset lægger op til. - En gratis mobil application til din smartphone, som indeholder 

introduktioner til, hvad du som træner skal gøre, hvis skaden sker. 

 

Se idrætsskadesiden/materialet HER. 

Tilbud om vejlederordning 
Tilbud om vejlederordning: Breddeidrætsudvalget (BIU) ønsker at tilbyde en vejlederordning til klubberne, hvor en erfaren instruktør 

kommer ud til en af dine træninger og øser af sin erfaring. Dette kan være virkelig udbytterigt og lærerigt for instruktøren. Vejlederen 

kan også hjælpe dig med råd og gode ideer efter træningen, hvis du er kørt fast, eller blot ønsker ny inspiration. 

http://dif-idraetsskader.itai.dk/


 

Opdatering!! 

Læs hvilke vejledere der har meldt sig, samt deres "speciale" HER. 

 

Vejlederen udfylder en lille rapport, som indeholder nogle positive punkter om instruktørens præstation, samt nogle punkter, hvor instruktørens 

kan forbedre/udvikle sig.  

Det er ikke vejlederens opgave at fortælle hvordan instruktørens skal gøre, men at hjælpe instruktøren til at finde de rigtige løsninger til at 

afvikle "lektionen" på. 

Vejledningen går på øvelsesvalg, om undervisningsform, om ideer, erfaringer og udvikling. 

 

Det er op til den enkelte instruktør (bestilles via klubben), om man vil have vejledning. 

 

Bestilling foregår via Udviklingskonsulenten.  

 

Betaling: 

BIU refunderer 50% af kørselsudgiften (takst pr. 1 oktober 2011 = 3,67 kr. 

pr. kilometer). 

Klubben skal betale de resterende 50% af kørselsudgiften, samt diæt 250 kr. 

Taksterne fastsættes af BIU hvert år. 

Klubben afregner direkte med vejlederen. 

BIU forbeholder sig ret til fastsættelse af max antal besøg pr. år. 

 

 

Til vejlederne: 

-------------- 

Ovenstående forudsætter naturligvis at der kan findes egnede og interesserede vejledere. 

Vi har følgende krav til dig: 

- minimum 18 år 

- minimum 5 års undervisningserfaring 

- have pædagogiske evner 

- lyst til at sparre med klubben på en positiv måde Du afregner 50% af kørselsudgiften direkte med formanden for BIU, resten med klubben (jfr. 

ovenstående)  

 

Din kontaktperson er Udviklingskonsulenten. 

Skriv en mail, hvis du er interesseret. 

Jun. EM 2011 og ETU generalforsamling 
Det danske juniorlandshold er klar til afrejse til Phapos - Cypern, hvor årets Junior Europamesterskab finder sted. Lige før starten på 

Jun. EM venter et spændende møde, når European Taekwondo Union - ETU afholder generalforsamling. Her skulle DTaF gerne have 

genvalgt Thommas Holt til ETU's bestyrelse, 

 

så DTaF kan bevare indflydelsen internationalt. Ved generalforsamlingen venter et spændende valg, når den siddende ETU president Athanasios 

Pragalos er i kampvalg mod Tyrkiets forbundsformand Metin Sahin. 

 

Juniorlandsholdet rejser til Cypern mandag. DTaF deltager med 10 udøvere (Martin Hong er desværre skadet og kan ikke deltage). 

 

Her oplistet hvilke dage de enkelte skal i aktion: 

http://www.taekwondo.dk/inspiration.asp


6.oktober: 

Armina Sanjari, Århus Vest -52 kg. 

Annika Hvisthule, Brande -59 kg. 

Shaker Nazari, Brande -55 kg. 

Belal Dawoud, Vejle -63 kg. 

 

7.oktober: 

Sarah Malykke, Nørrebro -42 kg. 

Sealove Jijan Dervishi, Nørrebro -46 kg. 

Mounir Eljaji, Slagelse -51 kg. 

 

8.oktober: 

Ulrikke Weidemann, Rødovre – 55 kg. 

Mohsan Iqbal, Nørrebro -59 kg. 

 

9.oktober: 

Hasan Karabult, Nørrebro -78 kg. 

 

Yderligere oplysninger ved: 

Juniorlandsholdstræner, Farooq Rashid +45 2364 9442. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen +45 2466 4872 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

ETU Generalforsamling 2011: Thommas Holt genvalgt 
Thommas Holt blev på onsdagen ETU generalforsamling på Cypern genvalgt til ETU's bestyrelse. Det lykkedes endvidere ETU 

formand Athanasios Pragalos at vinde kampvalget mod Tyrkiets formand Metin Sahim. Junior EM starter i morgen torsdag med 

følgende kæmpere i ilden: 

 

Armina Sanjari, Århus Vest -52 kg. 

Annika Hvisthule, Brande -59 kg. 

Shaker Nazari, Brande -55 kg. 

Belal Dawoud, Vejle -63 kg. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Jun. EM 2011: Blandet 1.dag på Cypern 
Det danske juniorlandshold havde en blandet 1. dag på Cypern. Men en opløftende præstation fra Shaker Nazari - Brande, som efter 3 

kampe endte din EM deltagelse lige udenfor medaljerne. Læs mere om Shaker og de øvrige danske deltagere på første dagen her: 



 

Armina, Århus Vest 

Armina skulle møde Ukraine - kampen var styret af Armina fra start til slut. Anden kamp skulle hun møde Croatien - en kæmper hun havde 

mødt før. Det skulle dog vise at Croateren lod revancen vente. Hun har vundet de sidste mange turneringer er utrolig stærk - både teknisk og 

taktisk og Armina havde svært ved at score points. 

 

Belal, Århus Vest 

Belal skulle møde Croateren som han også mødte til Polish Open i finalen. Belal gik ind i kampen med god energi, men desværre skulle det vise 

sig ikke at være nok. Croateren læste Belal og desværre kom Belal aldrig for alvor ind i kampen. 

 

Annika, Brande 

Annika skulle møde Finland. En forholdsvis nem kamp, men desværre bliver hun ramt på hoften i slutningen af anden omgang og får en skade, 

som gør at hun ikke er i stand til at holde sine point. Finland løber af med sejren. 

 

Shaker, Brande 

Shaker leverer den bedste præstation ved at kæmpe sig frem til kvartfinalen Han møder på sin vej Frankrig, Hviderusland og endelig Belgien. 

Belgieren er en rutineret kæmper, og kampen starter til hans fordel. Desværre for Shaker er belgieren god til at holde de points som han scorer. 

Og selv om Shaker giver alt han har i sig, så bliver føringen ikke udlignet. Belgieren vinder Junior EM 2011. Det skal siges, at Shaker leverer en 

solid indsats på trods af at han har pådraget sig en infektion i kroppen, der er med til at sætte hans energiniveau ned. 

 

Imorgen venter Mounir og Sarah i henholdsvis -48 og -42. Mounir har ligget på grænsen til -48, og da Martin Hoang pga. en alvorlig skade i 

ryggen har meldt fra, så var der mulighed for at rykke Mounir ned. 

 

Sportslig hilsen 

Juniorlandsholdet 

Velkommen til DTaF's nye website 
Kære brugere Vi har de seneste 2-3 uger knoklet med at få den nye hjemmeside op at stå samt at få testet den på kryds og tværs. Det er 

derfor en stor glæde endelig at kunne præsentere det nye site for jer alle. Vi har stadig brug for feedback på det nye site - se nedenfor. 

 

Det er dejligt at kunne åbne for DTaF's galleri, hvor Infoafd./PR præsenterer fotos fra de største danske og enkelte internationale aktiviteter. Af 

andre nye ting, har vi med vores designer lavet et googlekort med alle klubber, så det er nemt for jer og f.eks. nye medlemmer at finde nærmeste 

klub. Ellers har vi været inde og pudse lidt af på det indhold vi havde på det gl. site og det vil vi fortsætte med den kommende tid. 

 

Ellers vil vi byde jer velkommen til det nye site. Lær det at kende, da undermenuerne og den generelle navigation er ændret.  

 

Støder i ind i problemer på sitet, er der "døde" link/dokumenter osv, eller har i input til fotogalleri, så kontakt undertegnede på mail: 

tsh@taekwondo.dk 

 

 

Tak til Jan Jørgensen og Carsten A. Pedersen for input og arbejde til launch af det nye site. 

 

Vi er glade for endeligt at være i luften ;-) 

 

Med venlig hilsen 



 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Jun. EM 2011: Sarah Malykke Junior Europamester 
Sarah Malykke fra Nørrebro er ny junior Europamester i taekwondo. Lige før det danske fodboldlandshold træder ind på stadion i den 

vigtige EM kvalifkationskamp mod Cypern, leverede den danske taekwondo kæmper Sarah Malykke et topresultat et andet sted på øen. 

Det skete da 14 årige Sarah Malykke vandt hendes EM finale mod svenske Pstricia Striner med ikke mindre end 13-4. 

 

Dagen igennem leverede Sarah Malykke (-42 kg) en koncentreret og stærk indsats og kan nu efter 3 sejre kalde sig junior Europamester. Dermed 

fik Dansk Taekwondo Forbund sin første Europamester på juniorside i mange år, og det giver håb om flere gyldne stunder for taekwondo 

sporten i årene fremover. Og Sarah Malykke har pga. sin unge alder endnu et junior Europamesterskab at se frem til og til næste år måske også 

et Junior VM i Egypten. 

 

Junior EM i Pafos på Cyperne fortsætter weekenden over, hvor det danske junior landshold har endnu 3 kæmpere som skal i kamp. 

 

Se rapporten fra juniorlandsholdet nedenfor ! 

 

Sportslig hilsen 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

 

"Så kom vi til dag 2 ved Junior Europamesterskaberne. 

 

Mounir havde den første kamp og gjorde det godt. Kampen blev kæmpet taktisk og Mounir forstod at bevæge sig mod Italianeren, som havde 

svært ved at komme med ind kampen. I anden kamp stod Holland - en modstander, som Mounir havde vundet over tidligere. Mounir havde 

svært ved at komme igang og følte at benene var tunge. Han fik dog kæmpet sig op til 3-2 i en meget afventende kamp inden 3 omgang. Her 

rammer Mounir sin modstander 2 gange i hovedet, og selv om vi trækker kortet, så bliver ingen af hovedsparkene godkendt. Mounir taber 

desværre kampen 3-4. 

 

Sarah skulle i kamp ved middagstid. På alle måder virker hun klar til denne slutrunde. Hun møder i første omgang Cypern, som kæmper på 

hjemmebane. Cyprioten er aggressiv fra start, men Sarah leverer en solid indsats og kan gå som vinder med cifrene 13-12. Næste kamp er mod 

Azerbaijan. Kampen starter godt med hovedspark til modstanderen, og Sarah lader hende ikke komme ind igen. Hun vinder overbevisende 

semifinalen 12-5. 

I finalen står kampen mod en gammel kending, som Sarah har mødt tidligere - nemlig Patricia Strina fra Sverige. Der er ingen tvivl om udfaldet 

og Sarah har styringen fra start til slut. Kampen ender med 12-4 og dermed er Danmark nu med ved medaljepodiet med en GULDMEDALJE... 

 

Fra landsholdsledelsen samt Farooq og Shehrukh ønsker vi Sarah stort tillykke - Godt gået :) 

 

Imorgen er det 3 kæmpere der skal på banen. 

Sealove - Nørrebro 

Ulrikke - Rødovre 

Mohsan - Nørrebro." 

Jun. EM 2011: 3. dagen på det jævne 
På 3. dagen til Junior EM skulle vi se om Sealove, Ulrikke og Mohsan kunne gøre Sarah kunsten efter. Det skulle dog vise sig at være en 

større opgave end som så... 



 

Ulrikke var først på banen. Hun skulle møde en kæmper fra Ukraine. Kampen blev en god start for Ulrikke, som sikkert og fortjent vinder vinder 

sin kamp 7-4. Den næste kamp blev en stor mundfuld. Ulrikke skulle møde den førsteseedede tysker, som sad første omgang over. Tyskeren 

starter da også kampen meget aggressivt og selv om Ulrikke svarer igen og forsøger sig med nogle gode kontrateknikker, så ender første omgang 

med en stor føring til Tysksveren. I anden omgang bliver tyskeren presset mere og Ulrikke får lukke af for hendes spark, men desværre ender 

kampen med en sejr til Tyskland. Tyskeren bliver senere hen Junior Europamester. 

 

Mohsan er den næste der skal i kamp. Han får ligeledes en svær opgave, da han skal møde en Cypriotisk kæmper. Mohsan er sen om at komme 

igang, hvorfor modstanderen kommer godt fra start. Mohsan får hentet ham i 2 omgang, men Cyprioten bevarer presset og ender dermed også 

som vinder af kampen. 

 

Sidste kæmper er Sealove, der allerede i sin første kamp skal møde en stærk modstander fra Croatien. Hun ligger ligesom Ulrikkes tyske 

modstander nr 1 i klassen. Sealove forsøger at bevæge sig meget så croaten ikke kan lægge presset på hende. Dog er Croaten dygtig til at følge 

op på alle sine angreb. Kampen ender i Croatiens favør. 

Croatien går hele vejen til finalen og taber til spanien. 

 

Imorgen venter Hasan på at få lov til at kæmpe sin kamp. Han skal møde Hviderusland i første kamp. 

Vi håber naturligvis på at der kan blive mere metal til Danmark, så ønsk ham endelig held og lykke. 

 

Junior landsholdsledelsen 

Jun. EM 2011: 4. dagen og tid til evaluering 
Efter den første Junior Europamester i mange år ved Sarah Malykke og andre gode præstationer på Cypern er det tid til evaluering af 

det nye koncept og EM indsatsen. I det efterfølgende kan du læse mere om EM's sidste dag samt junior landsholdsledelsens evaluering 

af EM og nærmeste fremtidsplaner nedenfor. 

 

"Så oprandt sidste dag ved Junior EM 2011. Tilbage af den danske trup var Hasan Karabulut i -78 klassen. Hasan skulle møde en serber, som 

han tidligere i år mødte og vandt over. Kampen startede med en tændt Hasan, som straks tog føringen. Serberen kommer dog igen og en sjusket 

dommerfejl er medvirkende til at Hasan får et helt minuspoint samt frakendt et point - det giver Serberen føringen og ved slutningen af 2. 

omgang er det Serberen der fører med et enkelt point. Hasan forsøger, og rammer modstanderen i hovedet vurderes det ikke som impact nok til 3 

point. Farooq trækker kortet, men bliver underkendt.Sidste omgang går til Serberen der er dygtig til at blokere og undgå Hasans spark. En 

tydeligt skuffet Hasan må se kampen slutte med en sejr til Serberen med kun 8-6." 

 

Det danske junior landshold ankommer til København med fly QI3420 i morgen kl. 16.25. 

 

Evaluering: 

"Efter en uge med masser af taekwondokampe, er det tid til en evaluering. 

Konceptet med et juniorlandshold som er samlet på samme vis som seniorholdet tog sin begyndelse sidste år. Bag konceptet stod en visionær 

gruppe, som gerne vil se Taekwondo udvikle sig frem til en stærk nation på kampområdet. 

 

Efter at have testet eleverne og samlet et bruttohold sidste år, har foråret været et udskillelsesløb, hvor det er de der har gjort det godt er gået 

videre i processen. Det endelige hold stod klar efter Polish Open. Eneste som ikke kom med var Martin Hoang, der pådrog sig en alvorlig skade. 

Efter grundig overvejelse valgte Martin sammen med sin familie og melde fra. 

 

Holdet bestod endeligt af 5 j herrer og 5 j piger. 

 

EM startede godt med en kvartfinaleplads til Shaker - efterfølgende klarede Sarah sig hele vejen til guldmedaljen, hvilket er fortjent efter andet 

forsøg, da hun tidligere på året var med til kadet EM i Georgien. 

 

Herefter var der naturligvis høje forventninger til de øvrige, men desværre var lodtrækningerne ikke i vores favør. 

Ulrikke møder den senere EM mester, som vinder finalen 12-0. Sealove møder Croatien som vandt sølv til VM i Tijuana 2010. Croateren bliver 

sølvvinder til dette EM. Shaker mødte Belgien som vinder EM 2011. Armina møder Croatien som har vundet sølv til VM i Tijuana 2010 samt 

Cadet Europamester i 2009. Belal møder Croatien som tidligere i år har vundet Åbne Tyske. Mounir mødte en rutineret belgier, som tidligere har 



deltaget ved J VM, og taget medaljer ved A-class i år. 

 

Alt i alt er selve holdets performance godkendt og i forhold til deres indsats har alle præsteret deres bedste på dagen - for nogen har det alligevel 

ikke været godt nok, men både Shehrukh og jeg er tilfredse med at et projekt med en levetid på kun et år har givet et flot resultat. 

 

Nu kigge vi fremad mod VM 2012 i april, hvor der allerede vil være forberedelse til udtagelse igennem nationaltesten i november måned i Vejle  

 

Sportslig hilsen 

Junior landsholdsledelsen 

Scottish Open Poomsae: Guld og bronze til Jørn Andersen 
Jørn Andersen, Herlev deltog i Scottish Open sidste weekend og det blev til ikke mindre end 3 medaljer. I hans egen gruppe Master 2 

tog han bronze. Han fik endvidere lov at stille på i Master 1 også, hvor det ligeledes blev tl en bronzemedaljer. Sidst med ikke mindst 

blev Jørn sat samme med en englænder og en inder i synkrongruppen +35, hvor det overraskende tog guld. 

 

Det til lejligheden sammensatte hold slog et nordirsk hold, som havde trænet sammen 1 år. Et flot resultat i det skotske højland. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Ungarn Open: Kim Nedergaard tog guld 
Kim Nedergaard, Skive tog i weekenden guld i Senior 2 klassen ved Ungarn Open, sæsonens næstsidste A-class stævne i poomsae. Men 

sejren indtager Kim Nedergaard nu førstepladsen på ETU ranglisten. Læs mere om Kim's deltagelse nedenfor... 

 

Efter semifinalen lå Nedergaard på en andenplads efter Serbiens Branislav Kuruca og endnu en serber på tredjepladsen. Men i finalen blev 

tingene sat på plads og Kim Nedergaard sluttede som vinder med en pæn pointmargin til de to serbere. Sejren indbringer Kim Nedergaard 20 

point til ETU ranglisten, hvor han nu ligger nummer et, med blot en enkelt A-class turnering tilbage. 

Nedergaard har 50 point på førstepladsen, mens Jarkko Mäkkinen fra Finland har 40 point på andenpladsen. Rob Jannsen er nummer tre med 25 

point, mens Sergio Ramos har 22 point på fjerdepladsen. Det er således kun Jarkko Mäkkinen, der kan indhente Kim Nedergaard på 

førstepladsen, hvilket vil kræve en medalje ved Portugal Open i november, mens Nedergaard skal slutte udenfor top 5. 

"Det har længe været mit mål at slutte året som nummer et på den her rangliste og nu ser det ud til at lykkes. Jeg glæder mig meget til Portugal 

Open og er sikker og vis om at jeg også slutter 2011 på toppen af ETU ranglisten i senior 2 klassen" udtaler Kim Nedergaard efter sejren i 

Ungarn. 

 

Torben Hansen 

infoafdelingen 

Gråbæltehold startet ! 
Et hold med 14 deltagere på sammenlagt mange hundrede år og med i alt 41 dan grader mellem sig, var samlet på Rundhøjskolen til 

den første Gråbæltetræning. Gråbælterne er et ”comeback” hold for tidligere danbærere som gennem et alsidigt program og med 

alderssvarende og individuel tilpasset træning skal appellere til de mange hundrede tidligere danbærere der går omkring i Østjylland 

uden tilknytning til sporten. 



 

Formålet med træningen er toleddet, indledningsvist at få nogle flere til at dyrke taekwondo, men på den lidt længere bane at få nogle udøvere 

med høj taekwondoanciennitet tilbage i tøjet og frigøre ressourcer ude i klubberne. 

 

Træningen afholdes ugentligt på Rundhøjskolen i Aarhus og løber over det næste halve år. Det er initiativtagernes håb, at projektet vil kunne 

sætte frø i andre ender af landet så flest mulige af de gamle i hele landet, vil kunne vende tilbage til sporten. 

 

Grandmaster Choi udpeget som Kukkiwon advisory 

member 
Grandmaster Choi, Kyoung-An 9.dan er af Kukkiwons president Kang, Won-Sik udpeget til advisory member frem til juni 2013. 

Kukkiwon har tilsvarende udpeget omkring 40 koreanske mestre rundt om i Verden til funktionen som rådgiver. Opgaven for de 

nyudpegede rådgivere er at give feedback til Kukkiwon løbende. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Vejleder 
Nu har vi samlet en række dygtige vejledere, skynd jer at booke en! 

 

Breddeidrætsudvalget (BIU) tilbyder en vejlederordning til klubberne, hvor en erfaren instruktør kommer ud til en af dine træninger og øser af 

sin erfaring. Dette kan være virkelig udbytterigt og lærerigt for instruktøren.  

Vejlederen kan også hjælpe dig med råd og gode ideer efter træningen, hvis du er kørt fast, eller blot ønsker ny inspiration. 

 

Dygtige trænere 
Så fik det andet hold i år af dygtige trænere, bevis på at de har den idrætsfaglige viden iorden. Den 8-9 oktober gennemførte 14 trænere 

Træner 1c, som er det sidste af 3 moduler i DTaF’s Træner 1 uddannelse. 

 



Udover selve træner 1 uddannelsen, fik de også et helt modul tekniktræning, som et modul DTaF Uddannelse er ved at integrere i 

træneruddannelserne. 

Det var nogle mentalt og fysisk trætte trænere, der ved 17. tiden søndag, fik overrakt deres diplom og trænermærke med to stjerner, for vel 

gennemført Træner 1 uddannelse. 

Ved samme lejlighed, fik DTaF underviserne, Lars Arnum og Bo Kvorning, deres DTaF diplom, som bevis på en færdig gjort diplomtræner 

uddannnelse, fra henholdsvis 2008 og 2011. 

 

Grandmaster Cho også udpeget som Kukkiwon advisory 

member 
Grandmaster Cho Woon Sup 9. Dan er valgt til advisory member for Kukkiwon i Korea, foruden han er Board member i 

Kukkiwon.Som Advisory Member, skal Grandmaster Cho Woon Sup sammen med andre Advisory Members give tilbagemeldinger til 

Kukkiwon, samt skabe netværk mellem taekwondo mestre i deres netværk, på tværs af landeskæl. 

 

Som udpeget Advisory Member skal man holde taekwondo lederseminarer, KMS seminarer, samt skabe netværk.  

 

Infoafdelingen. 

Master Knutzen også udpeget som Kukkiwon advisory 

member 
Master Momme Knutzen 7. Dan er, som Grandmaster Choi og Grandmaster Cho, også blevet udpeget til advisory member for 

Kukkiwon i Korea. Momme Knutzen skal sammen med andre Advisory Members give tilbagemeldinger til Kukkiwon, samt skabe 

netværk mellem taekwondo mestre. 

 

Med venlig hilsen 

 

Infoafdelingen 

Emil Knudsen og Tobias Jessen nye ass. 

landsholdstrænere teknik 
HB og EIU har lavet en samarbejdsaftale med 2 nye assisterende trænere på tekniklandsholdet. Valget er revolutionerende idet der er 

ansat to personer til at dække posten. Valget faldt på Tobias Jessen og Emil Knudsen (begge fra Viby Taekwondo Klub). Begge har 

været fast inventar på Tekniklandsholdet siden 2002 og har derfor særdeles godt kendskab til, hvad der rør sig i teknik-kredse. Begge 

havde valgt at stoppe på landsholdet efter denne sæson, men den nye udfordring har givet nyt liv i i "de gamle klude". 



 

Emil er 25 år og læser til ingeniør i Aalborg. Som aktiv har han vundet adskillige DM, NM og internationale titler. Emil er desuden uofficiel 

juniorverdensmester fra 2004, det var et prøve-verdensmesterskab som forgænger til det første rigtig VM ,som blev afholdt i 2006, hvor Emil 

ligeledes deltog. 

 

Tobias er 24 år og arbejder til dagligt som sælger af AV-udstyr. Som aktiv har han også vundet adskillige DM, NM og internationale titler. 

Bedste resultat er EM bronze i 2005 som junior, samt EM bronze i 2009 i team 1 Herre.  

 

Landstræner Mark Lee Larsen udtaler om sine nye samarbejdspartnere: "Jeg er utrolig glad for at få disse to kompetente herrer med i 

trænertruppen. De ved hvad det vil sige at dyrke teknik på topplan, de er seriøse og så er de yderst behagelige mennesker ,som alle udøverne har 

stor respekt for. At vi deler posten som assisterende er tildels for at aflaste den enkelte, men også for at give vores udøvere endnu bedre 

muligheder for individuel træning og opfølgning. Det er således en win-win situation for alle. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre team til at 

gå fremtiden i møde, og der venter os nogle utrolig store udfordringer lige rundt om hjørnet. Danmark skal kæmpe hårdt, hvis vi fortsat vil være 

blandt de bedste og denne opgave glæder vi os til at gå i gang med." 

 

Tobias og Emil starter i jobbet med øjeblikkelig virkning. 

 

For yderlig info kan man kontakte 

 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Mobil 21658852 

BIU formand Kathy Winther går på barsel - Kaj Nielsen 

er udpeget som vikar 
Som mange sikkert har opdaget så er BIU formand Kathy Winther gravid og tiden nærmer sig hastigt for hendes førstefødtes ankomst. 

For at give Kathy muligheden for at nyde sin barsel er det i HB blevet besluttet at Kaj Nielsen, der er valgt som suppleant til 

hovedbestyrelsen, fra idag tager over som BIU formand foreløbigt frem til 1. februar 2012. 

 

"Jeg håber at det vil lykkes for mig i denne periode at aflaste både Kathy og HB, men det er naturligvis med en vis ydmyghed at jeg tager denne 

meget store fritidsopgave på mig" siger Kaj Nielsen og tilføjer: Kathy har brugt meget tid på at sætte mig ind i området og der er heldigvis rigtig 

gode personer på breddeområdet, som har mange års erfaring. 

 

Kaj Nielsen overtager alle BIU formandens opgaver og kompetancer fra Kathy pr. dags dato. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Budo Nord Scandinavian Open - søndag i Forum Horsens 
Søndag, den 6. november mødes mange af de bedste taekwondo-kæmpere/teknikudøvere i Horsens Forum ved det 18. Budo Nord 

International Scandinavian Open. Med omkring 225 deltagere er Budo Nord International Scandinavian Open i Horsens Forum på 

søndag blandt de større taekwondo-stævner på dansk jord. Udøverne dyster i henholdsvis kamp-/ teknikdisciplinerne, og specielt i år 

kan stævnet også byde på gallaopvisning af DTDT – Danish Taekwondo Demonstration Team. 



 

Programmet for Budo Nord International Scandinavian Open i Horsens Forum: 

 

FORUM:  

SØNDAG, DEN 6. NOVEMBER 2011:  

09.00-12.00 Kampe  

12.00-13.00 Frokostpause.  

13.00-15.00 Kampe 

15.00-15.30 DTDT Gallaopvisning  

15.30-16.30 Kampe og Præmieoverrækkelse  

 

Forum - HAL 2: 

SØNDAG, DEN 6. NOVEMBER 2011:  

09.00-12.00 Teknikstævne 

12.00-13.00 Frokostpause 

13.00-15.00 Teknikstævne 

15.00-15.30 DTDT Gallaopvisning  

15.30-17.30 Teknikstævne 

Præmieoverrækkelse efter hver gruppe. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekontakt i Dansk Taekwondo Forbund, Torben Hansen, mobil 21730333. 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Kim Nedergaard vinder Portugal Open 
Portugal Open skulle afgøre hvem der slutter dette år som etter på europaranglisten, men spændingen udeblev i Seixal. Denne position 

tilhørte lokale Kim Nedergaard inden lørdagens opgør og kun en mand kunne i teorien fravriste ham den samlede sejr. Det var finske 

Jarkko Mäkkinen, der med sine 40 point på ranglisten havde 10 point op til Nedergaard med 50 point... 

 

Men Jarkko Mäkkinen valgte ikke at stille til start i Portugal og derfor var det allerede inden turneringsstarten afgjort at Europas bedste i senior 2 

gruppen i 2011 hedder Kim Nedergaard. 

 

Så var der selve Portugal Open tilbage at kæmpe om og her gjorde Nedergaard rent bord. Han vandt efter en stensikker finalepræstation foran 

storfavoritten og lokale Sergio Ramos fra Portugals landshold og med England og endnu en portugiser på de følgende pladser. 

 

Infoafd. 

Esbjerg og Gladsaxe vandt ved Budo Nord ISO 2011 



Esbjerg Taekwondo Klub tog sig af pokalen for mest vindende klub kamp ved søndagens Budo Nord Scandinavian Open i Horsens. 

Esbjerg sejrede med 38 point foran Rødovre med 32 og med Albertslund på tredjepladsen med 28. På tekniksiden vandt Gladsaxe for 

arr. klubben Skanderborg og med Skive på tredjepladsen. 

 

Infoafdelingen 

Ingen medaljer men 3 kvartfinaler i Kroatien 
Der var ingen medaljer til de danske landsholdskæmpere i weekendens Croatian Open. Men det blev dog til 4 kvartfinaler til hhv. 

Philip Reyes, Zakaria Asidah og Sandra Christensen. Læs mere i kampreferatet her: 

 

Philip Reyes = PR 

 

1/16 finale 

PR skulle møde Bayram Ahmed fra Tyskland, men Tyskeren udeblev og PR løb med sejren. 

 

1/8 Finale 

Her møder PR Svenskeren Roberto Feldt, PR vise klase forskel med kampen bølger alligevel frem og tilbage efter 3. Omgang står kampen 9-9 

og PR trækker lynhurtigt det længste stå i sudden dead. 

 

1/4 Finale 

I 1/4 møder PR, Liran Malichi fra Israel, PR og taber 16-6, det er sidst i 3. Omgang at Israeleren løber fra PR, grundet hans lille føring efter 2. 

Omgang PR tager nogle chancer der blottede ham. 

 

God indsats fra Philip og ærgelig exit til en modstander der var en hel del højere end Philip. 

 

Zakaria Asidah = ZA 

 

1/8 Finale 

ZA møder Tyskeren Daniel Habecker, ZA havde kontrol på kampen og vandt 3-1 

 

1/4 Finale 

Den stærke Tysker Volker Wodzich, var en lidt rodet affære, pga. Den ortodokse stil og langerækkevidde. 

 

ZA kommer bagud efter anden omgang 9-0 på nogle meget tvivlsomme kendelser, men kæmper sig tilbage i kampen der ender 11-7. Tyskeren 

havde generelt nemt at blive noteret for høje spark, selvom der ikke var kontakt. 

 

Det var en var skuffet ZA, der forlod banen, Næste stævne vil være Paris Open, som vil være den sidste test stævne inden OL udtagelsen, og 

OL-kvalifikation. Paris Open er det stævne i Euoropa som alle lande i år vil vægtige i forhold til de udtagelser der skal ske inden OL-

kvalifikation. 

 

 

Sandra B. Christen = SBC 

 

1/16 finalen 

SBC mødt i sin første kamp Martina Markovic fra Kroatien, SBC sejre var på intet tidspunkt i fare og kampene ender 5-0. 



 

1/8 finale 

SBC skulle møde Manz Suemeyye, -Tyskland men modstanderen dukkede aldrig op og SBC løb med sejren. 

 

1/4 finale 

Soroka Ganna fra Ukraine vinder over SBC med cifferne 11 -6 kampen er lige i de 2 første omgange. 

 

Sandra gjorde en rigtig god figur og det er tydeligt at mærke at de mange træningstimer begynder at bære frugt. 

 

Med sportslig hilsen 

Tommy Mortensen 

Ky Tu Dang udpeget til formand for ETU Poomsae 

Udvalg 
European Taekwondo Union har udpeget Ky Tu Dang til formand for ETU's Poomsae udvalg. ETU's president Pragalos skriver til Tu i 

forbindelse med udnævnelsen: " Jeg er sikker på din værdifulde indsats for ETU og taekwondo vil fortsætte i din nye position. Jeg ser 

frem til at arbejde tæt sammen med dig". 

 

Det er en rigtig positiv ting for DTaF at få Tu udpeget til posten, men det har selvfølgelig også den bagside, at Tu må holde en pause som aktiv 

udøver ved kommende Europamesterskaber. 

 

Stort tillykke til Tu og DTaF. 

 

Med sportlig hilsen 

Infoafd. 

Afgørelse af sag 
Det skal hermed oplyses at der nu er truffet endelig afgørelse i en sag fra Københavns Taekwondo Klub. Dommen lyder på 

blufærdighedskrænkelse i sagen og vedkommende er idømt: 

 

• 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på 2 år, 

• 60 timers samfundstjeneste, 

• 10.000,- kr. i erstatning og 

• rettighedsfrakendelse (han må ikke beskæftige sig med unge under 18 år, hverken erhvervsmæssigt eller i sin fritid) indtil videre. 

 

Hvis der er spørgsmål kan der ske kontakt til Ejnar Mikkelsen, tlf. 8161 1290. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Husk at se DR 1 lørdag den 19/11 - med Taekwondo 



Lørdag, den 19/11 kl. 17.55 i Min Sport kan du følge vore OL kandidaters forberedelse til OL kvalifikationen i januar 2012. DR Sporten 

var med på landsholdets tur til Kroatien Open for at følge primært Zakaria Asidah og Philip Reyes. 

 

God fornøjelse ! 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

DM i teknikdisciplinerne afslutter en flot sæson 
Fredericia Taekwondo Klub er vært ved DM i de tekniske discipliner, som afvikles i Strib ved Middelfart lørdag. DM stævnet afslutter 

en fantastisk flot sæson for de bedste teknikudøvere i Danmark. Det er gennem året blevet til ikke færre end fire mesterskabsmedaljer - 

to EM bronze medaljer og en VM sølv og en VM bronze. 

 

Mange af landsholdsudøverne er opsatte på at slutte året godt af, og da DM samtidig danner grundlag for udtagelse af det nye landshold i teknik, 

så bliver der ikke sparet på krudtet i Strib lørdag. 

 

DM arrangementet finder sted: 

Strib Fritids- og Aktivitetscenter 

Ny Billeshavevej 1-3 Strib 

5500 Middelfart 

 

Program: 

Første grupper starter godt kl. 09.20 lørdag morgen og hele DM stævnet forventes afsluttet omkring kl. 18.00. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infomedarbejder 

Danske Mesterskaber i taekwondo – favoritter slog til ! 
Det var stort set favoritterne som hentede sejrene ved weekendens DM i taekwondo’en tekniske discipliner, som bev afholdt i Strib ved 

Middelfart. DM stævnet afsluttede en fantastisk 2011 sæson for de danske teknikudøvere, hvor det er blevet til ikke færre end 4 

internationale mesterskabsmedaljer. I foråret blev det til 2 EM bronze og i sommers 2 VM medaljer – en af sølv og en bronze. 

 



En af de nærmeste dage forventes offentliggørelsen af det nye landshold. Landsholdet skal i 2012 blandt andet deltage i VM. 

 

 

DM i Strib gav følgende danske mestre i sortbælte klasserne: 

Junior herrer: 

Jacob Vahlun, Sønderborg Chung Un 

 

Senior 1 herrer: 

Emil B. Knudsen, Viby 

 

Senior 2 herrer: 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Master 1 herrer: 

Dannie Frederiksen, Vejle 

 

Master 2 herrer: 

Jørn Andersen, Herlev 

 

Junior damer: 

Michelle Sejersgaard, Herlev 

 

Senior 1 damer: 

Kim Ngan Thi Ngo, Østerbro 

 

Senior 2 damer: 

Nicole Halfdan Nielsen, Østerbro 

 

Master 1 damer: 

Connie Heegård, Herlev 

 

Master 2 damer: 

Lis Borring, Bornholm 

 

Mixpar senior 1: 

Sanne Jensen, Skanderborg og Emil Knudsen, Viby 

 

Mixpar senior 2: 

Anette Olsson, Skive og Thomasz Suski, Gladsaxe 

 

Synkron senior 1 herrer: 

Kim Nedergaard, Skive Tobias Jessen, Viby og Emil Knudsen, Viby 

 

Synkron senior 1 damer: 

Nicole H. Nielsen, Østerbro, Sanne Jensen, Skanderborg og Kim Ngan Thi Ngo, Østerbro 

 

Fuldstændig resultatliste kan downloades her: http://www.taekwondo.dk/presse.asp 

 

 

Kontakt til landsholdet: Mark Lee Larsen, Tekniklandsholdstræner - tlf. +45 2165 8852. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Infoafdelingen 

+4521730333 

Det nye tekniklandshold udtaget 
Efter DM i teknik har tekniklandholdstræner Mark Lee Larsen i samråd med de assisterende trænere Tobias Jessen og Emil Knudsen 

udtaget følgende landshold til sæsonen 2012. Landsholdet byder velkommen til hele 5 debutanter, specielt i juniorklasserne. Nu er der 

dømt juleferie for tekniklandsholdet, men allerede i slutningen af februar er der Åbne Tyske Mesterskaber ligesom året 2012 formentlig 

byder på et VM, som dog stadig mangler at blive fastsat med tid og sted. 



 

Det nye landshold 2012 ser således ud: 

 

Jun Herrer 

Debutant: Mads Fenker, Islev 

Debutant: Jonas Walter Bornholm 

Debutant: Jacob Borchert, Sønderborg 

 

Jun Damer 

Debutant: Maria Buchardt,Glasaxe 

 

Under 29 Herrer 

Jonas Bryde, Gladsaxe 

Christian Bøttcher, Skive 

Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

 

Under 29 Damer 

Cecile Slagslunde, Gladsaxe 

Charlotte Pedersen, Gladsaxe 

Sanne Jensen, Skanderborg 

Christina Sigaard, Skive 

Linea Slagslunde, Gladsaxe 

Michelle Sejrsgaard-Jacobsen, Herlev 

Alexandra von Münchow, Gladsaxe 

Henriette Dalsten, Gladsaxe 

Debutant: Kim Ngan, Østerbro 

 

Under 39 Herrer 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Under 59 Herrer 

KyTu Dang; Rødovre 

 

Over 60 Damer 

Lis Boring, Bornholm 

 

For yderlig information om udtagelserne kan du kontakte Tekniklandsholdstræner Mark Lee Larsen - 21658852 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Decemberdysten: Zakaria Asidah på rotur 
Se vores OL-kandidat Zakaria Asidah i en fuldstændig uvant situation da han blev sat i en robåd.Link til On Sport er .... 

 



HER 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Decemberdysten: Zakaria Asidah underviser Anne Lolk 
Efter at Zakaria var på vandet med roeren Anne Lolk var det til til at se roeren på slap line. Zakaria underviste Anne Lolk i taekwondo 

- se mere på On Sport ..... 

 

HER 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Ingen medaljer i Paris, men gode takter forud for OL-

kval 
De to OL-kandidater Zakaria Asidah og Philip Reyes kæmpede lørdag French Open i Paris - den sidste test inden den europæiske OL-

kvalifikation i Kazan, Rusland i slutningen af januar, som er den sidste mulighed for at kvalificere sig til OL. 

 

Zakaria Asidah kæmpede i plus 80 kg, men mødte allerede i sin første kamp Korea, som knebent vandt med 12-8. Senere tabte de to koreanere, 

der var med i Paris, til henholdsvis Borot og Pascal Gentil fra Frankrig, der dermed kæmpede om sejren på hjemmebane. 

 

Pascal Gentil venter for Zakaria Asidah 

Den tidligere europamester og dobbelte OL-bronzevinder, Pascal Gentil, er kommet tilbage fra pension for at forsøge at kvalificere sig til OL i 

London. Den store franskmand vandt i finalen over landsmanden Borot (som Zakaria klappede ud i semifinalen ved EM i 2010) og tog dermed 

den franske plads til den europæiske OL-kval i russiske Kazan i januar. Dermed er der endnu en stærk konkurrent for Zakaria Asidah til januar. 

 

Reyes vandt 4 kampe men fik ikke metal 

Philip Reyes i minus 58 kg-klassen skulle bruge 5 sejre (6 kampe) for at få medalje, og vandt flot 4 kampe, inden han tabte kvartfinalen til en høj 

russer. 

http://www.on-sport.dk/video/4092543/decemberdysten-taekwondokmper
http://www.on-sport.dk/video/4101953/decemberdysten-lolk-uddeler


 

Men hele stævnet i Paris var en god gang træning for Reyes, der gav en række flotte sejre. Reys vandt bl.a. 11-3 over Serbien og en vigtig 19-9 

sejr i 1/8 finalen over Kroatien, som Philip tabte til ved verdens OL-kvallen i Baku i juli. 

 

Philip styrede kampen fra start og kom hurtigt foran 7-0, hvorefter han kontrollerede kampen selvom han måtte indkassere et hovedspark. 

 

I kvartfinalen møder Philip en høj russisk kæmper, som han har besvær med at ramme, fordi russeren kæmper afventende og bruger sin 

rækkevidde optimalt. Russeren vinder 9-2 og scorer hovedsagligt sine point på at holde Philip væk med forreste ben, når Philip går ind og 

angriber. 

 

OL-kvalifikation i januar 

Chancerne for danske taekwondokæmpere til OL i London til sommer er stadig til stede i denne sidste test på højt plan inden turneringen i 

januar. Zakaria Asidah har stadig gode chancer, selvom Gentil er tilbage i kampen, og man kan håbe de to veteraner først skal møde hinanden i 

hvad der kunne blive et brag af en finale. 

 

Der er som altid mange dygtige kæmpere i Philips klasse, men hvis han er mentalt klar på dagen, kan han gå hele vejen - evnerne har han vist 

gang på gang. 

 

Malykke vandt guld 

Hos juniorerne gjorde europamester Sarah Malykke en rigtig fin figur og tog guldet hjem efter en række flotte sejre. Hun vandt 20-2 over en 

englænder, der smed håndklædet efter 2. omgang og derefter 6-1 over Norge og 6-2 over Sverige før Kroatien ventede i finalen. Også her var 

den danske pige stærkest og tog en flot sejr på 7-2. 

 

/Brian Martin Rasmussen 

Tre kæmpere udtaget til OL-kval i Rusland 
Landsholdsledelsen i Dansk Taekwondo Forbund har endeligt udtaget tre danske kæmpere til den europæiske OL-

kvalifikationsturnering, som afholdes i fra den 27.-29. januar i Kazan, Rusland. 

 

+80 kg: Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo Klub 

Zakaria Asidah er en af de mest vindende kæmpere i Danmark nogensinde, og viste allerede i 2010 med sin EM-sølvmedalje, at han for alvor 

var et emne til at klare OL-kvalifikationen. Dette var da også grunden til, at han tidligere på året blev udtaget til OL-

verdenskvalifikationsturneringen i Baku, hvor han var uhyre tæt på at kvalificere sig til OL. Zakaria Asidah har med sin meget stabile 

træningsindsats og positive holdning til sporten, været et meget stort aktiv for landsholdet. Han besidder et meget højt niveau og kan på en god 

dag slå alle i sin vægtklasse. 

 

- 58 kg: Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo Klub 

Philip er også en af veteranerne på landsholdet og er stort set ubesejret herhjemme. Philip har samtidig mange internationale resultater i bagagen, 

men har haft svært ved at vænne sig til de elektroniske kampveste, hvor rækkevidden har vist sig at have meget stor betydning. Philip har dog 

med sine 5 kampe ved weekendens French Open vist, at han efterhånden har fået justeret sin teknik/kampstil ind efter de elektroniske 

kampveste. Philip er utrolig disciplineret med sin træning og er i en rigtig god fysisk form.  

 

- 49 kg: Sandra Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub 

Sandra har i år deltaget i stort set alle landsholdsaktiviteter og har vist at hun virkelig vil det her. Dette har også båret frugt, idet vi har kunne se 

en stor udvikling hos hende. Hun har en fantastisk indstilling til tingene og giver sig 100 % både til træning og til stævner. Hun er et stort talent 

som vi forventer meget af i fremtiden. 

 

Se en oversigt med hvem der allerede er klar til OL fra de forskellige kvalifikationsturneringer her. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taekwondo_at_the_2012_Summer_Olympics_%E2%80%93_Qualification


Top-3 i hver vægtklasse vinder en nationsplads til OL. 

 

Sportslig hilsen 

Amir Rashid, sportschef 

Tommy Mortensen, landsholdstræner 

Glædelig jul og godt nytår 
Dansk Taekwondo Forbund ønsker alle medlemmer, klubber, tillidspersoner, landshold m.fl. en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi 

har været gennem et meget aktivt år på mange områder og specielt på den organisatoriske front. Vi har igangsat endnu en 

visionsproces, som alle klubber bliver involveret i i begyndelsen af 2012. Det glæder vi os meget til. 

 

2011 var endvidere årets hvor vi rundede 100 aktive klubber i DTaF. Og vi satte endnu engang rekord i antal medlemmer i DTaF. Rekorden er 

nu over 8300 medlemmer med licens i DTaF. Det vidner om et flot arbejde rundt om i klubberne og det kan vi alle være stolte over. Stort 

tillykke med det ! 

 

Hav en rigtig god jul og et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

DTaF's medlemsudvikling 2011 
VI har i løbet af 2011 oplevet endnu en rekord i antal medlemmer i dansk taekwondo. Den største klub i Danmark ligger i Skanderborg 

og har 336 licenser registreret i 2011. Skanderborg følges af endnu en østjysk klub Risskov med 289 liceser efterfulgt af den største klub 

i Hovedstaden - København Tan Gun med 271 licenser. 

 

På 4.pladsen ligger Vejle med 263 licenser og på 5.pladsen ligger Esbjerg Cheong Yong med 255 licenser. 

 

Se den fuldstændige liste over licenser pr. 28/12 og med sammenligningstal fra 1/3 2011 HER. 

 

Husk at alle klubben medlemmer skal indmeldes i DTaF for at være dækket af den kollektive ulykkesforsikring, for at medlemmernes 

graduering er gyldig og for at kunne deltage i officielle stævner, kurser og andre arrangementer. 

 

Vi ønsker alle tillykke med den flotte medlemsfremgang i 2011 og ser frem til yderligere udvikling i jeres klubber i det kommende år. 

 

Med sportslig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Klublederkursus, 10/3-2012, Nørrebro 
BIU har hermed fornøjelsen, at kunne indbyde jer til klublederkursus. Prisen for deltagelse = 0 kroner! Målgruppe: Alle der har brug 

for inspiration og ideer i deres arbejde som nuværende eller kommende leder i en taekwondoklub. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Nyheder/DTaF_Licensudvikling_2011.pdf


 

Forudsætninger 

En nysgerrighed og interesse for sin klub og dets aktiviteter i relation til ledelse, organisering, medlemspleje og få gjort en god klub endnu 

bedre! 

 

En interesse i en personlig uddannelse i det at være leder og være med til at drive en taekwondoklub. 

 

En klub kan med stor fordel være repræsenteret med flere deltagere. 

 

Tilmelding 

Senest: 1 marts 2012 

 

Se programmet i Kalenderen! 

Fornuftig lodtrækning til OL-kval i Kazan 
Fornuftig lodtrækning til danske OL-håb i taekwondo - Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND, 26. januar 2012 

 

Tre danske taekwondokæmpere er draget til Kazan i Rusland for at kæmpe om én af de tre OL-billetter, der er på spil i hver deres vægtklasse i 

den europæiske OL-kvalifikationsturnering. Det er sidste chance for at kvalificere sig til OL i London, hvor der stiller 16 atleter op i hver 

vægtklasse. Europakvalifikationen er betegnet som den sværeste af de fem kontinental-kvalifikationsturneringer i verden. 

 

De tre danskere er Sandra B. Christensen i minus 49 kg, Philip Reyes i minus 58 kg og Zakaria Asidah i plus 80 kg. Danskerne kæmper deres 

kampe fredag 27. januar og lørdag den 28. januar og skal hver især vinde 3 kampe for at komme med til OL. 

 

Tommy Mortensen, landsholdstræner: 

"Zakaria har været med til både OL-kvalifikation og OL før og har mødt de fleste af kæmperne i sin klasse før. Lodtrækningen ser udmærket ud 

for hans vedkommende. Philips vægtklasse er den hårdeste af dem alle, hvor alle kæmpere er på et rigtig højt niveau. Philip har ikke været 

uheldig med lodtrækningen, og hvis han kæmper op til sit højeste niveau har han lige så gode chancer som de andre kæmpere. Sandra møder en 

kæmper fra værtsnationen Rusland og står over for en svær opgave i 1. runde, men hun har vist god teknisk fremgang på det seneste, og hvis hun 

klarer sig igennem til anden runde ser den videre vej lysere ud." 

 

 

Fredag den 27. januar 



 

Under 58 kg: 

Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo Klub, 32 år - møder Andrei Rotaru fra Moldavien i sin første kamp. 

 

Under 49 kg: 

Sandra B. Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub, 21 år - møder Kristina Kim fra Rusland i sin første kamp. 

 

 

Lørdag den 28. januar 

 

Plus 80 kg: 

Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo Klub, 39 år - møder Mufid Isakovic fra Bosnien i første runde. 

 

Tidligere resultater 

Man kan finde tidligere resultater på alle taekwondokæmperne ved at søge i databasen www.taekwondodata.com. 

 

OL i taekwondo 

Der kommer kun 128 kæmpere fra hele verden med til taekwondokonkurrencerne ved OL i London. De fordeles med 64 kæmpere af hvert køn i 

otte vægtklasser, fire hos damerne og fire hos herrerne. Der er kun plads til 16 kæmpere i hver vægtklasse til OL. Hver nation har kun mulighed 

for at deltage med fire kæmpere, to af hvert køn, så en nation kun kan deltage i halvdelen af vægtklasserne ved OL. Top-3 fra hver vægtklasse 

ved det europæiske OL-kvalifikationsstævne i Kazan vinder en nationsplads. 

 

Senest Danmark havde taekwondokæmpere med til OL var i Athen 2004, hvor Jesper Roesen kæmpede i minus 68 kg og Zakaria Asidah 

kæmpede i plus 80 kg. 

 

Se en oversigt med hvem der allerede er klar til OL fra de forskellige kvalifikationsturneringer verden over her. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

Sportschef Amir Rashid - 22 79 47 46 

 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Følg OL-kvalifikationen LIVE 
Information om OL-kvalifikation i taekwondo: Få live resultatservice her - Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND, 

27. januar 2012 

 

Godmorgen i Danmark (vi er tre timer foran i Rusland, hvor klokken er 10), 

 

Philip Reyes er i kamp 2. Sandra B. Christensen i kamp 11. 

 

 

Fredag den 27. januar 

 

Under 58 kg: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taekwondo_at_the_2012_Summer_Olympics_%E2%80%93_Qualification


Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo Klub, 32 år - møder Andrei Rotaru fra Moldavien i sin første kamp. 

 

Under 49 kg: 

Sandra B. Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub, 21 år - møder Kristina Kim fra Rusland i sin første kamp. 

 

 

Lørdag den 28. januar 

 

Plus 80 kg: 

Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo Klub, 39 år - møder Mufid Isakovic fra Bosnien i første runde. 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Philip Reyes taber tæt første kamp i OL-kval 
Efter en meget tæt kamp tabte Philip Reyes fra Nørrebro Taekwondo Klub sin første kamp med 6-7 efter sudden death mod Andrei 

Rotaru, Moldavien. Sandra B. Christensen tabte også første kamp 

 

Derfor er Reyes ude af OL-kvalifikationsturneringen i Kazan, Rusland, og har ikke flere muligheder for at kvalificere sig til OL i London. 

 

Philip kom ellers flot foran 1-0, 3-1, 4-1 og 5-2 inden den sidste omgang af 3x2 minutter, men så kom moldaven tilbage i kampen, udlignede til 

5-5 og kom foran 6-5 på et - udefra set - tvivlsomt point (der kæmpes med elektroniske veste), inden Philip Reyes med 30 sekunder fik udlignet 

til 6-6. Kampen blev afgjort i sudden death, hvor det først scorede point vandt kampen. Efter et par angreb fra Reyes lykkedes det Rotaru at 

score det afgørende point. 

 

"Det er meget skuffende, når jeg har arbejdet så hårdt for det her. Jeg synes, han fik et par nemme point i dag. Jeg gav ham for meget plads med 

sine lange ben, og jeg førte ellers det meste af kampen, men jeg skulle have brugt banen mere til sidst, så han ikke fik nogle nemme point, når 

jeg gik frem. I sudden death troede jeg at jeg scorede, og så angriber han lige efter og scorer i stedet det afgørende point," siger den skuffede 

taekwondokæmper. 

 

Dermed må Philip Reyes se sin OL-drøm briste i 1. kamp. 

 

"Philip kommer foran to gange ved at være offensiv, men går så i defensiven og lukker moldaven ind i kampen igen. I sudden death angriber 

Philip to gange uden at få registreret point, og så scorer modstanderen i stedet det første point og vinder kampen. Sudden death er tit lidt et 

lotteri, hvor det gælder om at holde hovedet koldt. Det har altid været Philips drøm at vinde en OL-medalje, og han har virkelig arbejdet hårdt 

for at forberede sig til denne kvalifikation," siger sportschef i Dansk Taekwondo Forbund, Amir Rashid. 

 

Rotaru nåede helt frem til kampen om tredjepladsen, hvor han dog tabte til svenskeren. 

 

Resultat, 1. runde under 58 kg: 

Andrei Rotaru, Moldavien 7-6 Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo Klub 

 



Der var i øvrigt over en times forsinkelse på de første kampe, da solen generede på de to kampbaner i hallen. Noget man ellers burde forvente, at 

arrangørerne var opmærksom på. 

 

Sandra Christensen også ude af kvalifikationen til OL 

Dagens anden danske kæmper i aktion var Sandra B. Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub. I sin første kamp mødte hun den stærke og erfarne 

hjemmebanekæmper, Kristina Kim fra Rusland. Efter en tæt første omgang uden point fik Kim gang i pointscoringen i anden omgang og scorede 

flere gange. Hun brugte sin erfaring og hurtighed til at score point, og Sandra B. Christensen fik kun få muligheder for at score point på russeren. 

Kim vandt kampen med 7-0 og Sandra B. Christensen har ikke mulighed for at komme med til OL i London. Hun har stadig fremtiden for sig og 

en kvalifikation til OL i Rio i 2016 er håbet. 

 

Kristina Kim kvalificerede sig senere til OL ved at vinde kampen om 3. pladsen over Ukraine. 

 

Resultat 1. runde - under 49 kg: 

Kristina Kim fra Rusland 7-0 Sandra B. Christensen, Nørrebro Taekwondo Klub 

 

 

Billeder kan hentes via dette link - KUN til redaktionel brug og billederne skal krediteres: Brian Martin Rasmussen. 

 

 

I morgen lørdag den 28. januar er sidste dansker i aktion: 

 

Plus 80 kg: 

Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo Klub, 39 år - møder Mufid Isakovic fra Bosnien i første runde. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Video: Zakaria tror på OL-billet 
Zakaria Asidah kæmper lørdag for en OL-billet i plus 80 kg-klassen i Kazan. Se optaktsvideo med ham her. 

https://youtu.be/aJTt2ozaYdo 

 

Zakaria vinder 1. kamp i OL-kvallen 
Zakaria Asidah fra Nørrebro Taekwondo Klub, 39 år, er klar til anden runde efter en sejr på 10-7 over Mifud Isakovic fra Bosnien ved 

den europæiske OL-kvalifikationsturnering, der kæmpes i Kazan, Rusland denne weekend. 

 

Kampen bølgede frem og tilbage i de to første perioder à 2 minutter, men i 3. periode fik Zakaria Asidah sat tingene på plads og kunne køre 

sejren hjem.  

 

https://picasaweb.google.com/100929241110782430739/OLKvalifikationITaekwondo2012KazanRusland?authkey=Gv1sRgCP374Y7o89eoUw
https://youtu.be/aJTt2ozaYdo


"1. kamp er altid svær, men jeg havde lagt en plan og fulgte planen. Jeg havde et højt tempo og havde nogle høje spark, hvor det ene ramte ham i 

hovedet. Jeg får mere fat i kampen hen mod 3. periode og bliver mere sikker på det, jeg laver, får udnyttet nogle af hans fejl og står lidt mere 

fast. Det vigtigste er, at jeg er kommet videre og kan fokusere på min næste modstander," fortæller Zakaria Asidah, der møder østrigeren 

Christoph Decker i kvartfinalen. Det er ca. 14.30 lokal tid - 11.30 dansk tid. Kampen kan følge via live webstreaming: klik her. 

 

Video med Zakaria Asidah efter 1. kamp: https://youtu.be/iOvNWqumptU 

Resultat plus 80 kg - 1. kamp: 

Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo Klub 10-7 Mufid Isakovic Bosnien. 

 

Live resultatformidling (European Taekwondo Qualification Tournament for London 2012 Olympic Games) - klik her. 

 

 

BILLEDER: 

Må frit benyttes til REDAKTIONEL omtale. Alle billeder skal krediteres: Brian Martin Rasmussen. 

 

Billeder kan downloades her: Klik på billedet --> handlinger --> download foto. 

 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

Ærgerligt OL-exit til Zakaria Asidah 
Pressemeddelelse, taekwondo: Ærgerligt exit fra OL-kvalifikation til Zakaria Asidah 

 

39-årige Zakaria Asidah kommer ikke med til OL i London til sommer. Det står klart efter et knebent nederlag i kvartfinalen ved OL-

kvalifikationsturneringen i taekwondo i Kazan, Rusland, der var sidste chance for at kvalificere sig. 11-10 tabte han til østrigeren Christoph 

Decker efter sudden death - en ekstra omgang, hvor første scorede point betyder sejr. 

 

Kampen bølger frem og tilbage. Zakaria kommer bagud et par gange, men kommer tilbage igen, og kommer så foran mod slutningen af kampen, 

hvor Decker får udlignet i slutsekunderne. I sudden death prøver Zakaria Asidah at sende det pointgivende spark afsted et par gange, men det 

ender i en sparkudveksling, hvor østrigeren først får registreret et point. 

 

"Jeg synes, det var en god kamp og strategien var god nok. Jeg fik lukket af for hans høje spark, men jeg gjorde kampen for spændende ved at gå 

med i infight og dueller i stedet for at bakke af. På et tidspunkt sparker vi benene sammen og jeg kan mærke, der er noget galt og jeg trækker 

mig lidt i resten af duellerne i kampen. Jeg fører 10-9 med ti sekunder tilbage og forstår ikke, at jeg ikke formår at holde føringen. Jeg starter 

godt i sudden death og får scoret, men pointet blir ikke registreret og så får han det i stedet. Lige nu er jeg rigtig ked af det, og må lige tænke lidt 

over, hvad fremtiden byder. Det vil være ærgerligt at stoppe sådan her," fortæller Zakaria Asidah, der sandsynligvis fik et brud i foden, da de to 

kæmpere stødte sammen. 

 

"Jeg har haft en god optakt til dette stævne og har haft et forrygende samarbejde med den sportslige ledelse, der har lyttet til mig og troet på mig 

https://youtu.be/iOvNWqumptU
http://www.tpss.nl/LiveResults.asp
https://picasaweb.google.com/100929241110782430739/OLKvalifikationITaekwondo2012KazanRusland?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP374Y7o89eoUw&feat=directlink


hele vejen. Jeg har hele tiden selv troet på, at jeg kunne indfri målsætningen om at komme med til OL," siger Zakaria Asidah. 

 

En skuffende exit for veteranen, der var med til OL i 2004. Dermed får dansk taekwondo ikke kæmpere med til OL i London. 

 

Amir Rashid, sportschef i Dansk Taekwondo Forbund: 

"Det er skuffende, at vi ikke får nogle taekwondokæmpere med til OL i London. Både Zakaria og Philip har niveauet til at gøre det, og nogle af 

de kæmpere, der kommer med, har de slået før. Det er frustrerende at tabe to tætte kampe i sudden death, hvor det hurtigt kan gå begge veje i en 

sparkudveksling. Jeg føler ikke vi har marginalerne på vores side i de afgørende situationer da både Zakaria og Philip har flere træffere i sudden 

death, som ikke bliver registreret på de elektroniske veste. Når man ser på de kæmpere, der er kommet med, så er der ingen tvivl om, at vores 

rutinerede kræfter er på samme niveau hvis ikke højere," mener han. 

 

Resultat plus 80 kg - kvartfinale: 

Christoph Decker, Østrig 11-10 Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo Klub (golden point/sudden death). 

 

BILLEDER: 

Må frit benyttes til REDAKTIONEL omtale. Alle billeder skal krediteres: Brian Martin Rasmussen. 

 

Billeder kan downloades her: Klik på billedet --> handlinger --> download foto. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

-- 

Bedste hilsner 

Brian Martin Rasmussen 

Presseansvarlig for kamplandsholdet i taekwondo 

OL i London 2012 
Det lykkedes desværre ikke for Danmark at få kvalificeret atleter til OL i London i 2012. Der skal ikke være tvivl om, at jeg som 

landsholdstræner påtager mig det fulde ansvar for resultatet. 

 

Til medlemmerne i Dansk Taekwondo Forbund 

 

Jeg er ked af udfaldet til de to OL-kvalifikationer. Det har været en rigtig lang og sej proces - på godt og ondt - som desværre fik en skuffende 

afslutning. Jeg føler virkelig med udøverne som i den grad har tilsidesat familie, venner, job med mere, samt brugt alt deres opsparede ferie og 

fridage fra arbejde på forberedelse og stævner.  

 

Philip, Zakaria og Sandra har ydet en topprofessionel indsats og har fulgt de trænings/aktivitetsplaner der blev lagt som forberedelse, og det har 

været en fornøjelse at arbejde sammen mod OL-drømmen.  

 

Jeg sender en kæmpe tak til alle tre for en rigtig god indsats. 

 

En stor tak skal også lyde til DTaF's hovedbestyrelse og Team Danmark samt sportschef Amir Rashid for støtten og opbakningen. Tak til 

klubberne som har støttet op om landsholdet og til de klubber, som lægger kræfter i den blomstrende taekwondoungdom og fødekæde til de 

forskellige landshold. Tak til det øvrige landshold og sparringspartnere, tak til pressechef Brian Martin Rasmussen og til fysioterapeut Christian 

Flindt. 

 

https://picasaweb.google.com/100929241110782430739/OLKvalifikationITaekwondo2012KazanRusland?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP374Y7o89eoUw&feat=directlink


Jeg vil gerne fremhæve det utrolig høje internationale niveau sammenlignet med tidligere OL-kvalifikationer. Der er forsvarende verdensmestre 

og europamestre og topprofiler fra store taekwondonationer, som overraskende tabte og dermed heller ikke kommer med til legene i London. 

 

Der bliver virkelig arbejdet med de mange talenter i klubberne landet over samt på de forskellige landshold, og jeg er ikke i tvivl om, at vi 

sammen i fremtiden kan få Danmark tilbage til samme niveau som tidligere. Dette kræver selvfølgelig, at vi bruger vores kræfter og energi på de 

rigtige ting i fremtiden. 

 

Jeg håber derfor på et godt samarbejde frem mod OL i 2016 i Rio. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Landsholdstræner 

Tommy Mortensen 

Tænk hvis du var skyld i, at et taekwondohold kom gratis 

til Club La Santa… 
Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Taekwondo Forbund har netop søsat en kampagne, der sætter fokus på det sociale fællesskab på 

ungdomshold med udøvere i alderen 13-17 år. Hvem har Danmarks bedste sammenhold? Det spørgsmål har Danmarks Idræts-Forbund 

(DIF) sat sig for at besvare i kampagnen ’WE’. Og vinderholdet ryger helt gratis på træningslejr til Club La Santa. 

 

Tendensen er desværre, at 20 procent af alle børn forsvinder fra foreninger under DIF, når de bliver teenagere. Årsagerne er blandt andet 

konkurrenceræs, mistrivsel og mobning. Det vil Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med blandt andet Dansk Taekwondo Forbund lave om 

på. Men vi kan ikke gøre det uden trænerne i din forening. Det er nemlig ude på holdene i de lokale foreninger, at forandringerne sker. 

Skidt med om holdet sommetider taber og ikke altid får hængt guldmedaljer om halsen. Vinderne er dem, der har det sjovt sammen og elsker at 

komme til træning, fordi de har Danmarks sejeste holdkammerater.  

 

KAMPAGNEPAKKEN 

Som træner eller leder kan du bestille en kampagnepakke kvit og frit påwww.facebook.com/WeNotMe.dk. I pakken finder I svedbånd til alle på 

ungdomsholdet, ’DIF’s uautoriserede trænerguide til go’ karma på ungdomsholdet’ og forældrefoldere med bud på, hvordan man som forældre 

bedst bakker op om sine teenageres idrætsdeltagelse.  

 

KONKURRENCEN 

Hvis et af ungdomsholdene i din forening har Danmarks bedste sammenhold, så sender Danmarks Idræts-Forbund holdet til Club La Santa på 

træningslejr. Men først skal I deltage i konkurrencen. Det sker ved at gå ind på www.facebook.com/WeNotMe.dk og uploade et foto eller en kort 

film, som på kreativ facon viser, hvorfor I har Danmarks bedste sammenhold.  

 

Vi siger ’WE not me’ – for det handler om fællesskabet. 

Torben Sachmann Hansen er stoppet som næstformand 
Efter 11 år på posten som næstformand i DTaF har Torben Sachmann Hansen valgt at trække sig fra posten i utide. Begrundelsen skal 

findes i øget arbejdspres på hans arbejde samt at hans klub i Skanderborg er igang med en omfattende nyt klubhusprojekt, som 

kommer til at tage megen tid de kommende 1-2 år. 

 

Vi takker Torben for hans tid i hovedbestyrelsen og glæder os over at han fortsætter i informationsafdelingen. 

 

http://www.facebook.com/WeNotMe.dk
http://www.facebook.com/WeNotMe.dk


Med venlig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 

formand 

Søren Holmgård Knudsen stopper som Formand for 

Eliteidrætsudvalget samt i HB 
Af personlige årsager er jeg desværre nød til at stoppe i DTaF før min valgperiode udløber. Jeg stopper pr. 29. februar 2012. – Efter 

denne dato vil det ikke være muligt at trække på mig, lige som jeg ikke svare på mail vedr. EIU/HB. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

Til alle 

 

Vi er kede af at miste endnu en stærk ressource i HB. Vi takker Søren for hans tid i HB og som formand for EIU og ønsker ham alt godt 

fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 

formand 

Junior VM 2012 
Udtagelse af udøvere til Junior VM 2012. Kære Alle Efter lange overvejelser har jeg, i samråd med resten af Juniorlandsholdsledelsen, 

udvalgt det hold der skal repræsentere Danmark ved Junior VM 2012 i Egypten. 

 

Holdet: 

Junior damer -44 kg Sarah B Malykke, Nørrebro Taekwondo Klub 

Junior damer -46 kg Gry Lorentzen, Esbjerg Taekwondo Klub 

 

Junior herrer -51 kg Mounir Eljaji, Slagelse Taekwondo Klub 

Junior herrer -55 kg Martin Andersen, Nørrebro Taekwondo Klub 

Junior herrer -59 kg Zeker Nazari, Brande Taekwondo Klub 

Junior herrer -73 kg Alfred Rydahl, Holbæk Taekwondo Klub 

 

Sådanne udtagelser skaber naturligvis glæde, men også en del skuffelser. Desværre vil det altid være sådan. Jeg ved ikke om andre måder at gøre 

tingene på er mere retfærdige, men lige her og nu og i dag, så mener jeg at dette er den rigtige beslutning. At jeg ikke tager et fuldt hold med til 

Junior VM skyldes helt klart, at vi for manges vedkommende er begrænset af manglende international erfaring og manglende gradueringer. 

 

Jeg håber dog, at vi med den strategi der er lagt for Juniorlandsholdet fremadrettet, kan skabes en endnu større lyst til at udøverne i Danmark 

gerne vil til udlandet og kæmpe og dermed højne niveauet i Danmark. 

 

For udøvernes skyld opfordrer jeg til at folk ikke går i selvsving og giver udtryk for deres holdninger om de enkelte på holdet via sociale medier 

eller hjemmesider. 

 

Kommentarer og lignende er I velkomne til at sende til Juniorlandsholdsledelsen  

 



Med venlig hilsen 

Juniorlandsholdstræner, Farooq Rashid 

 

København, den 16. februar 2012. 

Nyt på taekwondo.dk 
Til jeres orientering har vi lavet et par nye ting på vores hjemmeside. Kalender import. Du kan nu importere DTaF's forskellige 

kalendere direkte til din PC's kalendersystem. Se den nye fane Kalender import under KALENDER. I forbindelse den kommende 

vedtagelse af og det fremtidige arbejde med Code of conduct i DTaF, som vi startede sidste år, har vi oprettet et punkt her hedder 

økonomi under referater på downloadsiden. Her kan rammebudgetter/HB's driftsbudgetter samt årsrapporter fra 2011 og frem 

downloades 

 

Her kan rammebudgetter/HB's driftsbudgetter samt årsrapporter fra 2011 og frem downloades.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Formandsbrev 
Kommentar til udtræden af HB. Som bekendt så har både Torben Sachmann og Søren Holmegård Knudsen meldt ud at de føler sig 

nødsaget til at udtræde af HB. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til dem begge to for en fantastisk indsats gennem utrolig mange 

år. 

 

I har begge været til megen hjælp i den tid hvor jeg har været formand. Dels på baggrund af jeres indsigt i forbundsarbejdet på alle niveauer og 

dels for de mange drøftelser vi har haft gennem tiden. 

Imens Kathy Winther har været på barsel har Kaj Nielsen været stedfortræder for hende. Men Kathy er nu tilbage fra barsel igen. Idet Pia 

Nikolajsen tidligere er udtrådt som sekretær i HB kan det oplyses, at HB inkl. Suppleanter pt. består af: 

- Ejnar Mikkelsen 

- Kathy Winther 

- Søren Holmgård (indtil 29/2) 

- Uri Schlesinger (Suppleant) 

- Kaj Nielsen (Suppleant) 

 

Det kan oplyses at grundet den korte tidshorisont til det kommende repræsentantskabsmøde er det besluttet at den resterende HB fortsætter indtil 

rep.mødet. Men idet de nuværende funktioner skal løses i samarbejde vil de almindelige forretningsgange ikke kunne opretholdes. Jeg vil derfor 

bede alle om at være en kende mere tålmodige hvis man ikke får svar med det samme. 

 

Genopstilling til formandsposten 

Det skal dog samtidig fastslås at det faktum at både Torben Sachmann og Søren Holmgård Knudsen er udtrådt ikke får nogen konsekvenser for 

mit personlige valg. 

Jeg vil fortsat genopstille som kandidat til formandsposten ved det kommende rep.møde. 

Jeg har fortsat rigtig meget tro på at vi i fællesskab, forbund og klubber, skal blive langt bedre til at samarbejde, langt bedre til at bruge hinanden 

i forbindelse med erfaringsudveksling, at udvikling af vores sport skal foregår i et samarbejde mellem klubber og forbundet for at fortsætte den 

positive udvikling som vi allerede har sat i gang. Samtidig med at vi skal blive bedre til at fastlægge langsigtede mål. 

Vi er godt i gang med initiativer der kan lette foreningslederne og forbundets frivillige i den daglige drift, men vi kan komme meget længere.  

Som konkrete resultater af den positive udvikling kan blot nævnes: 

- Fortsat tilgang i både klubber og medlemsantal 

- Flotte økonomiske resultater 



- Igangsætning og videreudvikling af elitestrukturen som understøtter, den indsats som klubber og talentcentre driver, og som omfatter både 

cadetter, juniorer og seniorkæmpere, dvs. en langt tidligere fokuseret indsats end tidligere 

- Igangsætning af tværgående projekter mellem klubber 

- Afholdelse af foreningslederseminar. 

- En ny indsatsplan med DIF som betyder midler til en fuldtids udviklingskonsulent. 

- Elektronisk tilmelding og betaling via hjemmesiden. (er undervejs) 

 

På baggrund af disse aktiviteter har hovedbestyrelsen arbejdet på at komme med et forslag til en ny vision for forbundet, samt en handlingsplan 

der rækker flere år frem i tiden, således at vi kan fokusere på at skabe en spædende taekwondo fremtid. 

 

Vores udkast til vision, som selvfølgelig skal drøftes med jer, er: 

Taekwondo  

- Den værdiudviklende sport 

- Fælles mål, fælles ansvar 

 

I et kommende formandsbrev vil jeg i ord fortælle hvorledes jeg opfatter dette og hvad dette betyder. 

 

Manglende kvalificering af kæmpere til OL 

Selvfølgelig er vi alle utrolig skuffet over at det ikke lykkedes, at få nogen kvalificeret til OL. Men på den anden side må vi også være 

realistiske. Grundet det meget høje niveau i den europæiske OL-kvalifikation med mange EM-, VM- og tidligere OL-deltagere repræsenteret var 

vores kæmpere oppe imod modstand, som indebar både meget stor dygtighed samt behov for en vis portion held, hvis vi skulle have nogen 

kvalificeret. 

Jeg vil personligt gerne sige tak til alle 3 kæmpere som alle har gjort deres yderste op til kvalifikationen gennem rigtig lang tid. De har alle 

investeret både tid og penge i at nå et mål som til tider har været svært at se.  

Jeg vil også gerne sige tak for den indsats som alle omkring de 3 kæmpere har ydet for at støtte om omkring dette projekt. 

 

Møde med TeamDanmark og fremtidens kandidater 

Vi skal sidst i februar have møde TeamDanmark om den fremadrettede proces, og vil vende tilbage med nyt omkring dette, når vi har haft dette 

møde. 

 

Derudover så er jeg også rigtig glad for at vi allerede er nået langt med det mere langsigtede projekt, som det vi har sat i gang på både cadet og 

junior siden. På den lange bane vil det jo være disse unge taekwondo-udøvere vi skal investere i og sætte vores lid til, når vi kommer tilbage i 

den øverste elite, hvilket jeg ikke er i tvivl om vi nå igen. Som bevis herpå kan blot nævnes det flotte resultat ved Junior-EM på Cypern hvor 

Sara Malykke vandt guld. 

For at forstærke denne indsats yderligere har vi også igangsat yderligere initiativer bl.a. vedrørende investering i elektroniske veste. Dette vil jeg 

også fortælle nærmere om i det kommende formandsbrev. 

 

Ejnar Mikkelsen 

Træneruddannelse specielt for Sabum Nimmer. 
BIU har "lagt sig i selen" for at forkæle vores højstgraduerede. Bliv opdateret til en fuld træner 2. på én weekend. 

 

Dette kursus er målrettet til Danfortrænere i Danmark – eller trænere i klubberne med min. 4. dan. Kursusindholdet er kun DIF relateret, da det 

forventes at deltagerne kan alt det Taekwondo specifikke. 

 

Fra fredag d. 13. april 2012 – kl. 19.00 til søndag den 15. april kl. 19.00. 

 

Tilmeldingsfrist: 16. marts 2012. 

 

N.B. 

Danfortrænere har fortrinsret, hvis der er plads derefter, åbnes for 4. dan og opefter. 

 

Læs meget mere i Kalenderen på hjemmesiden. 



Udtagelse af seniorlandshold kamp 2012 
Her er landsholdet 2012 frem til november 2012 hvor landsholdet 0-stilles og der igen vil være mulighed for at melde sig til 

Nationaltesten. Der skal i den sammenhæng gøres opmærksom på, at alle de stævner og landsholdssamlinger der deltages til, vil blive 

tillagt den samlede vurdering efter næste nationstest og landsholdet 2013 vil blive udtaget. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Landsholdsledelsen 

 

Senior Damer 

Senior damer -49 kg Sandra Christensen, Nørrebro Taekwondo 

Senior damer -49 kg Katrine Lilholm Lønbæk - Vejle Taekwondo 

Senior damer -53 kg Armina I. Sanjari, Århus Vest Taekwondo klub: 

Senior Damer +67 kg Rikke Bergmann, Esbjerg Taekwondo klub 

 

Senior Herrer 

Senior herre -54 kg Surachet Singsorn, Rødovre Taekwondo klub 

Senior herre -54 kg Naeiam Soltani, Brande Taekwondo klub 

Senior herre -58 kg Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo klub. 

Senior herre - 58 kg Nazari Shaker, Brande Taekwondo klub 

Senior herre - 63 kg Nazari Wahdat, Brande Taekwondo klub 

Senior herre -63 kg Belal Dawoud, Vejle Taekwondo klub 

Senior Herre - 63 kg Khalid Elidrissi, Albertslund Taekwondo klub 

Senior Herre - 68 kg Johan Køhler, København Taekwondo klub 

Senior herre -68 kg Lennart Theilgaard, Solrød Taekwondo klub 

Senior herre -68 kg Asad Noroizi, Nørrebro Taekwondo klub 

Senior Herre - 74 kg Alfred Rydahl, Holbæk Taekwondo klub 

Senior herre -80 kg Rasmus Antonsen, Esbjerg Taekwondo klub 

Senior herre -80 kg Jacob Brøgger, Århus Vest Taekwondo klub 

Senior herre -87 kg Thomas Brøgger, Århus Vest Taekwondo klub 

Senior herre - 87 kg Osame Salame, Nørrebro Taekwondo Klub 

Senior herre +87 kg Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo klub 

2012 Belgian open 
DTaF's tekniklandshold og talenthold arrangerer en tur til Åbne Belgiske som er et ETU A-class stævne. Der er ledige pladser i bussen 

som udbydes til interesserede. 

 

Foreløbigt program: 

Fredag den 30. marts (der er tale om cirkatider, endelige program tilgår): 

Kl. 06.00 afg. København 

Kl. 08.45 opsamling Fredericia 

Stop hos grænsekiosk for at handle 

Kl. 20-21 ca. ankomst til hotellet 

 

Lørdag den 31. marts: 

Afg. Fra hotellet til hallen for registrering. 

Når stævnet er slut, kører vi direkte hjemad med ankomst til Danmark søndag morgen 



 

Pris: 

Talentholdsudøvere kr. 800,- 

 

Øvrige deltagere (ikke landsholds- el talentudøvere samt tilskuere, klubtrænere, forældere m.m.) kr. 1600,-  

 

Som dækker bustransport, 1 overnatning i delt dobbelt el trippeltværelse på hotel incl. morgenmad, og opstillingsgebyr individuelt. Ønskes 

deltagelse i flere end individuelt, så koster det 100 kr. ekstra pr. disciplin. 

 

Stævnet er KUN FOR DAN-BÆRERE 

 

OBS OBS: 

Alle aldre er baseret på fødselsåret, dvs. ikke hvor gammel man er på stævnedage men d.31/12 i år, og læg mærke til de nye aldersklasser!!!! 

 

A - klassen kører efter WTF regler. 

 

Der kan IKKE sættes hold udenfor den nævnte alder/bælte inddelinger. 

 

Betaling skal ske sammen med tilmelding ved bankoverførsel til Dansk Taekwondo Forbund, Sydbank, reg. Nr. 7703 kontonr. 1104755 

 

Angiv flg. Betalingstekst: Belgien Open 2012 + udøverens navn 

 

Tilmelding via mail eller brev til undertegnede med angivelse af navn, fødselsdato, grad, klub, adresse, e-mail, telefonnr (samt 

kontaktoplysninger for forældre for personer under 18 år) og gruppevalg (ex. individuel + team) 

 

Senest den 3.3.2012 kl 12.00. (Husk at overføre penge samtidig) 

 

Endeligt program udsendes pr. mail ca. 14 dage før afrejse.  

 

Med venlig hilsen / Best regards 

Michael Gandø 

Sportschef Dansk Taekwondo Forbund 

Tekniklandshold 

E-mail: mg@taekwondo.dk 

TLF: 21490059 

Forhåndsudtagelse til Senior EM i Manchester 
Nedenstående kæmpere fra landsholdet er forhåndsudtaget til EM i Manchester. Der vil blive lavet en endelig udtagelse efter EM 

træningslejren i påsken som bliver afholdt i Esbjerg. Der vil ved den endelige udtagelse blive lagt vægt på følgende ting: 

 

• Tidligere resultater og erfaring. 

• Træningsindsats i klubberne. 

• Træningsindsats på landsholdet ved samlinger og EM lejren. 

• Resultater ved German Open, Dutch Open og Belgian Open. 

• Resultat ved nationaltesten. 

• Holdninger, samarbejde og seriøsitet. 

• Udviklingsmuligheder. 

Der henvises endvidere til landsholdets aktivitetskalender for 1.halvår 2012 som findes på forbundets hjemmeside. 

 

Damer: 

Senior damer -49 kg Sandra Christensen, Nørrebro Taekwondo klub.  

Senior damer -53 kg Armina I. Sanjari, Århus Vest Taekwondo klub. 

 

Herre: 

Senior herre -54 kg Surachet Singsorn, Rødovre Taekwondo Klub 



Senior herre -58 kg Philip Reyes, Nørrebro Taekwondo klub. 

Senior herre - 63 kg Wahdat Nazari, Brande Taekwondo klub 

Senior herre -74 kg Rasmus Antonsen, Esbjerg Taekwondo klub 

Senior herre -80 kg Jacob Brøgger, Århus Vest Taekwondo klub  

Senior herre -87 kg Thomas Brøgger, Århus Vest Taekwondo klub 

Senior herre +87 kg Zakaria Asidah, Nørrebro Taekwondo klub 

Senior herre -68 kg Står imellem Lennart Theilgaard, Solrød & Asad Noroizi, Nørrebro 

 

Spørgsmål til ovenstående forhåndsudtagelse bedes rettet til: 

 

Sportschef,  

Amir Rashid 

Tlf. 22 79 47 46 

Forhåndsudtagelse til 16-21 EM - Athen, Grækenland 
Nedenstående kæmpere fra landsholdet er forhåndsudtaget til 16-21 EM i Grækenland. Der vil blive lavet en endelig udtagelse efter 16 -

21 EM træningslejren i påsken som bliver afholdt i Esbjerg. Der vil ved den endelige udtagelse blive lagt vægt på følgende ting: 

 

• Tidligere resultater og erfaring. 

• Træningsindsats i klubben. 

• Træningsindsats på landsholdet ved samlinger og 16-21 lejren. 

• Resultater ved German Open, Dutch Open og Belgian Open. 

• Resultat ved nationaltesten. 

• Holdninger, samarbejde og seriøsitet. 

• Udviklingsmuligheder. 

Der henvises endvidere til landsholdets aktivitetskalender for 1.halvår 2012 som kan findes på forbundets hjemmeside.  

 

Kvinder:  

Senior damer -49 kg Katrine Lilholm Lønbæk - Vejle Taekwondo  

Senior damer -53 kg Armina I. Sanjari, Århus Vest Taekwondo klub 

Senior Damer +67 kg Rikke Bergmann, Esbjerg Taekwondo klub 

 

Herre: 

Senior herre - 54 kg Naiem Soltani, Brande Taekwondo klub 

Senior herre - 58 kg Nazari Shaker, Brande Taekwondo klub 

Senior herre -63 kg Belal Dawoud, Vejle Taekwondo klub: 

Senior Herre - 74 kg Alfred Rydahl, Holbæk Taekwondo klub 

Senior Herre - 80 kg Rasmus Antonsen, Esbjerg Taekwondo klub 

Senior herre - 87 kg Osame Salame, Nørrebro Taekwondo Klub 

 

Senior Herre - 68 kg  

Står imellem, Asad Norozi, Nørrebro / Johan Køhler, København  

 

Spørgsmål til ovenstående forhåndsudtagelse bedes rettet til: 

 

Sportschef,  

Amir Rashid 

Tlf. 22 79 47 46 

3 US Open medaljer i Las Vegas 
De unge slog til ved US Open i den forgangne uge. Det blev til ikke færre end 3 medaljer. Bedst gik det for Jasmin Andersen fra Horsens 

som tog en flot sølv medalje. Derudover blev det til 2 bronze medaljer til hhv. Louise Christensen fra Nørrebro og Tobias Hyttel fra 

Solrød. Stort tillykke til medaljetagerne og de øvrige deltager i Las Vegas. Nedenfor kan du se flere resultater fra US Open sendt hjem 

fra Mickey Svendsen: 



 

Elite Vest var afsted til US Open med et blandet dansk hold fra 8 forskellige klubber: 

Risskov, Århus Vest, Nørrebro, Esbjerg City, Vejle, Solrød, Horsens og Ribe 

 

Det blev til 2 bronze: Louise Christensen - Nørrebro og Tobis Hyttel - Solrød 

Og en Sølv til Jasmin Andersen - Horsens 

 

 

Jasmin Andersen - Horsens: vinder 1. Kamp over usa 

Jasmin Andersen - Horsens: vinder 2. Kamp over usa 

Jasmin Andersen - Horsens: vinder 3. Kamp semifinalen over Mexico  

Jasmin Andersen - Horsens: taber finalen til usa 

 

Louise Christensen - Nørrebro: vinder 1. Kamp over usa 

Louise Christensen - Nørrebro: vinder 2 Kamp over usa 

Louise Christensen - Nørrebro: taber semifinalen 3. Kamp til Mexico  

 

Tobias Hyttel - Solrød: vinder 1. Kamp over usa 

Tobias Hyttel - Solrød: vinder 2. kamp over usa  

Tobias Hyttel - Solrød: taber semifinalen til Mexico i sd 

 

Katrine Lønbæk - Vejle: taber 1. Kamp i sd til usa 

 

Maja Bjerre-Madsen - Esbjerg City: vinder 1. Kamp over Mexico  

Maja Bjerre-Madsen - Esbjerg City: taber 2. Kamp til usa 

 

Martin Hoang - Århus Vest: Vinder 1. Kamp over usa  

Martin Hoang - Århus Vest: taber 2. Kamp til usa 

 

Nick Osterhoff - Vejle: vinder 1. Kamp over Mexico  

Nick Osterhoff - Vejle: taber 2. Kamp til Brasilien  

 

Gry Lortenzen - Ribe: vinder 1. Kamp over usa 

Gry Lortenzen - Ribe: taber 2. Kamp til kroatien 

 

Jacob Brøgger - Århus Vest: taber 1. Kamp til usa 

 

Armina Sanjari Århus Vest: taber 1. Kamp til Puerto Rico 

 

Charlotte Bjelke - Risskov: vinder 1. Over Australien  

Charlotte Bjelke - Risskov: taber 2. kamp i sd til usa 

 

Frederik Olesen - Nørrebro vinder 1. Over usa 

Frederik Olesen - Nørrebro: taber 2. kamp Til usa 

 

Hilsen 

Mickey Svendsen 

German Open Poomsae: Guld og gode takter 
Det Danske Tekniklandshold deltog i weekenden ved ETU A-class stævnet German Open i Ingolstadt. Stævnet var sæson start for 

tekniklandsholdet og var utrolig stærkt besat. Tyskerne er måske europas stærkeste tekniknation i øjeblikket, men også Spanien, 

Frankrig, Holland samt flere andre nationer var repræsenteret ved weekendens stævne. 

 



I klassen, damer over 60 år, var Danmark repræsenteret ved Lis Boring (Bornholm), og uden større dikkedarer hev hun guld hjem til Danmark. 

Hun lidt presset, fordi hun skulle gå en serie hun normalt ikke går til stævner, men det var gode lærepenge og næste gang vil Lis være forbedret 

på også disse figurer. 

 

Flere af de danske udøvere viste godt takter og kom i finalen, hvilket er utrolig flot til så stærkt et stævne. 

 

Kim Nedergaard (Skive) som sidste år sluttede som nr 1 på ETU's rangliste blev lidt snydt for medalje i klassen Herre under 39 år. Han var i 

finalen med 7 tyskere, men blev henvist til pladsen lige uden for medaljerne. De tyske dommere har det med at favorisere den tyske stil, men den 

er ikke helt i tråd med den internationale stil. Kim burde have fået en medalje, men det er en godkendt præstation at nå i finalen. 

 

Jacob Borchert er debutant på tekniklandsholdet, men han gik uimponeret til sagen. Jacob forsøgte at ændre sin stil til lidt mere tysk, og efter et 

par små-justeringer lykkedes det ham at overbevise dommerne om, at han skulle i finalen. I finalen gik Jacob noget af det bedste han har leveret, 

og kun en dum fejl, hvor han glemte et "kihap", afholdt ham fra en podieplads. Synd men absolut en godkendt præstation. 

 

Henriette Dalsten og Jonas Bryde (begge Gladsaxe) stillede op i mix-team under 29 år. De er en ny konstellation i år og har ikke rigtig haft 

mulighed for at træne sammen. Derfor var det ganske udmærket at de også formåede at komme i finalen i denne gruppe. Således slog de flere 

landshold, herunder både Serbien og Hollands. De bliver spændende at følge, hvis de får trænet vil de kunne nå langt. 

 

mvh, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

David Coupar 
Danmarks første dommer i taekwondo er udtaget til OL 2012 i London. Så nåede David Coupar sit mål. Noget DTaF og David har 

kæmpet for. 

 

Specielt David har i den grad rejst rundt til mange stævner og har været en lang udtagelsesproces igennem. 

 

Fantastisk godt gået David – STORT TILLYKKE. 

 

Vil du læse om forløbet kan du se det her HER 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

Final 30 Olympic Referees for London 2012 

No. Age Name Continent NOC Remarks  

1 32 Liang Si Asia CHN  

2 46 Shahram Arbabi Asia IRI  

3 47 Young Hwan Choi Asia KOR  

4 50 Abubakr Kordi Asia KSA  

5 35 Julie Dib Asia LIB Female  

6 50 Roland Gayo Campos Asia PHI  

7 40 Shu hua Dai Asia TPE Female  

8 42 Kwang Cheol Oh Europe AZE  

9 35 Renata Crkvenac Europe CRO Female  

10 54 David Coupar Europe DEN  

11 45 Carmen Navarro Ingles Europe ESP Female  

12 39 Hlynur Gissurarson Europe ISL  

13 56 Mohammed Argoubi Europe NED  

14 41 Stig Ove Ness Europe NOR  

15 33 Andrey Khegay Europe RUS  

16 32 Predrag Tesovic Europe SRB  

17 34 Ahmed El Mofty Africa EGY  

18 39 Moshoeshoe Mokake Africa LES  

http://www.wtf.org/wtf_eng/site/news/wtfnews.html?bbs_no=6047&bbs_code=10001&bbs_num=412&symode=view&PHPSESSID=bcc5b4bc5564ee2b07a4c53648e70ac1


19 50 Alioune Badara Traore Africa MLI  

20 59 Kerry Ann Maynard Lister Oceania AUS Female  

21 50 Stanley Dennis Wagner Oceania NZL  

22 53 Jose Eduardo Cornelio Pan Am ARU  

23 44 Song Chul Kim Pan Am CAN  

24 59 Nelson Brizuela Cortes Pan Am CRC  

25 51 Jorge Reynoso Cruz Pan Am MEX  

26 47 Neydis Tavarez Pan Am PUR Female  

27 52 Myung Chan Kim Pan Am USA  

28 64 Teong Chin Lim Asia SIN Review Jury  

29 42 Xuan Thanh Vu Asia VIE Review Jury  

30 59 Denis Odjo Europe FRA Review Jury  

Årets klub 2012. 
Skal din klub være ’Årets idrætsforening 2012? På DIF’s årsmøde kåres ’Årets idrætsforening 2012. Foruden æren modtager vinderen 

en check på 100.000 kr. 

 

Prisen gives til en idrætsforening, der er med til at understøtte de politiske mål, som DIF arbejder efter. Med udgangspunkt i hovedoverskrifterne 

fra DIF’s politik katalog, vil der i bedømmelsen blive lagt vægt på, at ’Årets idrætsforening’ har gjort en forskel på et eller flere af følgende 

områder:  

 Foreningen har arbejdet for at skabe en mangfoldighed af fleksible tilbud, der kan tiltrække og fastholde især voksne motionister og teenagere. 

 Foreningen har arbejdet for at styrke mangfoldigheden i rekrutteringen af frivillige på tværs af køn, alder, uddannelse og baggrund. 

 Foreningen har arbejdet for at styrke idrættens samfundsmæssige ansvar ved at skabe større synlighed af og forståelse for, hvor meget idrættens 

daglige aktiviteter og tilbud er værd for samfundet. 

 Foreningen har arbejdet for at værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten, fx ved at optage nye idrætstendenser eller arbejdet med nye 

måder at organisere idrætten på. 

 

Send jeres motivation, hvor det skal fremgå hvilke(t) af de fire ovenstående politikområder, som foreningen har gjort en markant indsats 

indenfor, hvad foreningen konkret har gjort, og hvilken forskel initiativerne har haft. Indstillingen må maksimalt fylde en side. 

 

Hvert forbund kan indstille én idrætsforening til DIF. 

 

Sidste frist: 

 

Indsendes senest 16. marts kl. 09.00  

 

HB vil så udvælge en klub, som vi indstiller til DIF. 

Formandsbrev om visionsarbejde. 
Som tidligere lovet har jeg lavet en kort beskrivelse af indholdet i den 3-årige udviklingsplan hovedbestyrelsen har arbejdet på. Det er 

tydeligt, at vi alene med dette udkast i hånden bliver meget pænt modtaget af idrættens organisationer, fordi vi er på forkant med en 

udvikling som vil ramme alle specialforbund. 

 
Vision  

Taekwondo – den værdiudviklende sport – fælles mål, fælles ansvar 

Som nævnt har jeg et mål om, at vi i fællesskab skal blive langt mere udviklingsorienterede og langt bedre til at dele erfaringer med hinanden. 



En klar og tydelig kommunikation er en af forudsætningerne for at dette kan lykkedes. 

Jeg håber derfor at alle er klar til at tage et medansvar for en ny vision og at vi i fællesskab kan definere fælles mål. 

Jeg er derfor også utrolig glad for at Metin Aydin fra Aarhus Syd Taekwondo Klub har taget initiativ til dels udsending af et åbent brev til alle 

samt afholdelse af et visionsmøde d. 11. marts 2012. Jeg håber alle har lyst og kan finde tid til at komme til dette møde, som forhåbentlig er 

startskuddet til fælles mål, fælles ansvar. 

 

Fastsatte mål 

Sportslig udvikling 

 

 Den røde tråd i talent- og elitearbejdet er fuldt implementeret (juni 2013) 

 I samarbejde med klubber etableres og udvikles træningstilbud til alle uanset alder og niveau. (september 2013) 

Over de sidste 2 år har vi igangsat aktiviteter og etableret strukturer, som skal understøtte talent og elitearbejdet, både i forbundsregi og klubregi. 

I fællesskab har vi fastlagt hvad vi forstår med et talentcenter således at der er langt mindre begrebsforvirring end tidligere. Nu skal arbejdet 

iværksættes med at være mere koordinerede i handlingsplaner og udvikling således at vi i fællesskab kan fortsætte i den positive retning vi 

allerede bevæger os i, således at vi med større hastighed igen kommer op i eliten. 

 

Derudover vil vi gerne have et mål om at have etableret flere talentcentre end det nuværende antal. Dette skyldes at vi gerne vil understøtte det 

talentarbejde som allerede sker lokalt, dog skal det også ske på et passende grundlag, således at det sikres at alle kan få noget ud af det.  

 

I forbindelse med etablering og drift af disse talentcentre skal vi fortsat arbejde på en bedre udnyttelse af de fælles ressourcer vi har. Dette kan 

være trænere, elektroniske veste samt faciliteter. Det er også derfor at vi har besluttet nu at iværksætte en investering i elektroniske veste. De 

indkøbte veste vil blive placeret hos talentcentrene, således at de kan bruges ved træning af de kæmpere, som er tilknyttet et talentcenter. Til 

gengæld skal talentcentrene sikre at vestene også kan anvendes til de internationale stævner, som i første omgang vil være Wonderfull 

Copenhagen 2012.  

 

Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at få analyseret hvordan vi kan implementere et fuldgyldigt aldersrelateret træningskoncept. Det 

er planen at dette analysearbejde skal iværksættes i sommeren 2012 og løbe indtil 2013 således at det efterfølgende kan udbredes og være fuldt 

implementeret i alle talentcentre i løbet af 2013. 

 

Igangsætningen af ATK skulle også gerne kunne bruges til at redegøre for hvorvidt udviklingsbanen skal gøres endnu bredere end i dag, hvor 

den danner grundlag for udøvere fra 12 år og op efter.  

 

Tilbud til klubberne 

 

 I samarbejde med klubberne at etablere og udvikle attraktive tilbud til fastholdelse og rekruttering af medlemmer, trænere og ledere (december 

2013) 

Baseret på en foreløbig analyse af medlemsudviklingen kan vi se at alle klubber er rigtig gode til at tiltrække nye medlemmer.  

 

Vi lægger derfor op til at vi i fællesskab med klubberne vil arbejde for at fastholde disse nye medlemmer i endnu længere tid end vi gør i dag. 

Over de næste 2 år vil vi sammen med udviklingskonsulenten iværksætte konkrete tiltag med det formål at fastholde medlemmer. Dette arbejde 

skal munde ud i at vi udarbejder en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi med konkrete mål og handlingsplaner, som klubberne kan bruge i 

deres hverdag. 

 

Derudover har vi nu aftalt en ny udviklingskontrakt med DIF hvor der også fremgår række konkrete aktiviteter som vil blive iværksat. 

 

Målet er at vi i 2014 har endnu flere medlemmer, endnu flere klubber og at vi i 2014 har et endnu mere detaljeret servicetilbud til medlemmer og 

klubber. 

Den indgåede udviklingskontrakt kan allerede ses på hjemmesiden. 

I et andet informationsbrev vil jeg også fortælle nærmere herom. 

 

Kommunikation og branding 

 

 Den interne kommunikation bygger på åbenhed, synlighed, og gennemskuelighed (december 2012) 

 Den eksterne kommunikation er rettidig, værdibaserede og synliggør samfundsansvar (december 2013) 

 Vi vil kendt for at skabe muligheder og realisere dem (december 2014) 

 

 

Allerede nu ved vi at vi har rigtig meget at byde på, meget mere end sport, som vi kan blive langt bedre til at udbrede kendskabet til. Vi vil 

derfor arbejde fokuseret på at udbrede de gode historier fra taekwondo miljøet, det være sig både i klubregi og i forbundsregi.  

 

Det er i denne sammenhæng at forslaget til visionen om at være den værdiudviklende sport skal ses.  



 

Organisatorisk 

 

 Samarbejde mellem klubber og forbund gennem involvering og delegering af opgaver (december 2013) 

 Professionalisme – adskillelse mellem politisk og administrativ drift (december 2013) 

 

 

Et andet hovedmål jeg har sat for at gennemføre er, at vi får gentænkt hvordan vi er organiseret og hvilken administration, der skal være i 

forbundsregi. Efter 2 år som formand kan jeg konstatere at alle samarbejdspartere har nogle klare forventninger til os som forbund. 

 

Nogle forventer at vi er klar til at påtage os et samfundsansvar. Nogle forventer en øget professionalisme. Dette er tilfældet både eksternt og 

indenfor forbundets kredse. Andre har helt andre krav. Dette er krav vi alle skal forholde os til, velvidende at vi næsten alle sammen arbejder 

frivilligt og at vi gør det udelukkende af lyst og interesse og fordi vi gerne vil det bedste for vores sport. 

 

Nogen gange skal vi blive langt bedre til at fortælle det vi gør i forvejen og andre gange skal vi faktisk gøre noget bedre end før eller noget andet 

end det vi gør i forvejen. 

Det er også derfor at jeg har sat mig for, at vi i fællesskab får set på vores nuværende strukturer og nuværende organisation med nye øjne og nyt 

input. 

 

Hvad der bliver slutmålet har jeg ikke pt. noget klart bud på men jeg er sikker på at vi i fællesskab kan udvikle en mere dynamisk organisation 

som kan favne at vi bliver flere medlemmer og flere klubber. Og at vi også kan smidiggøre og reducere den administration som der pt. ligger i 

både klub og forbundsregi.  

 

Implementering og økonomi 

 

 Klubber og forbund påtager sig et fælles ansvar for implementering af udviklingsplanen (april 2012) 

 Der skal være den nødvendige økonomi til realisering af udviklingsplanen med afsæt i 3-årige budgetter (januar 2013) 

Det må være klart for enhver, at for at vi skal kunne gennemføre det som jeg har skitseret ovenfor, skal der naturligvis være en økonomi, som 

kan rumme disse nye aktiviteter. 

 

Derfor vil jeg også ændre den både vi indtil nu har opereret på vedr. regnskaber og budgetter. 

For det første vil jeg gerne have at vi indfører at vi altid fremlægger flerårige budgetter. Dette vil ske allerede fra april 2012. Dernæst vil jeg 

gerne sikre, at vi får mulighed for i dialog med klubberne at ændre rammebudgetter oftere end nu. Således at vi ikke er fastlåst i en situation hvor 

f.eks. rammebudgettet for 2014 skal vedtages i april 2012 og vi dermed er låst uden handlemuligheder i op til næsten 2 år, fordi vi ikke kan eller 

at det ikke er accepteret at ændre eller gå udover budgettet. 

 

I løbet af 2 år er der rigtig mange forudsætninger der kan blive ændret, som vi ikke altid har mulighed for at påvirke eller har bestemmende 

indflydelse, derfor bliver vi nødt til at sikre denne handlefrihed.  

 

Dialog med klubberne frem mod rep.mødet. 

Jeg håber og har en tro på at alle kan se nogle interessante perspektiver i det oplæg der er skitseret ovenfor. 

I den kommende tid vil jeg arbejde for, at vi får skabt en debat/drøftelser af disse forslag, således at den nye vision bliver en fælles vision, med 

fælles mål og med fælles ansvar.  

 

Med sportslig hilsen  

Ejnar Mikkelsen  

Formandsbrev om tiltag på bredden. 
Som nævnt i sidste formandsbrev har den samlede hovedbestyrelse, samt suppleanter arbejdet på et forslag/udkast til en ny vision, som 

igennem en videre dialog med klubberne skal sikre at vi får lavet en fælles retning for vores forbund. 

 
Den overordnede vision er:  

Taekwondo den værdiudviklende sport – fælles mål, fælles ansvar 

Under visionen har vi udvalgt 5 temaer, hvorpå vi har tilknyttet konkrete mål og handlingsplaner. 

De 5 temaer er: 

 



 Sportslig udvikling 

 Tilbud til klubberne 

 Kommunikation og branding 

 Organisatorisk forandring 

 Implementering og økonomi 

Vi finder det meget vigtigt at udviklingen af disse temaer sker i en tæt dialog med medlemsklubberne, forbundet er ikke andet end klubberne og 

den største energi og viden findes efter vores opfattelse i klubberne. 

 

Hvad sker der på Breddeområdet? 

Hele visionsarbejdet har dannet grundlag for den tilgang vi har haft i forbindelse med forhandling af en ny udviklingskontrakt med DIF, en 

kontrakt som afgør hvor meget støtte vi kan få til en udviklingskonsulent og breddeidrætsaktiviteter. 

 

DIF har som bekendt også deres egne politiske målsætninger, hvilket er: 

 

 DIF vil få flere til at dyrke idræt i DIF´s forbund 

 DIF vil udvikle frivilligheden i idrætten 

 DIF vil styrke idrættens samfundsmæssige ansvar 

 DIF vil værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten 

I nogen tilfælde er der et overlap mellem de 2 målsætninger og i andre sammenhænge vil det være vanskeligere. Men resultat af dialogen 

mellem DTAF og DIF er faktisk blevet meget bedre. DIF har valgt at bakke op om vores udviklingsplan i en sådan grad at de gerne vil give 

tilskud til en udviklingskonsulent på fuld tid. 

 

Dette har vi i Hovedbestyrelsen valgt at sige tak til. Allerede ved sidste års rep. møde blev det besluttet at afsætte yderligere midler til at støtte 

op om breddearbejdet. Med dette tilskud fra DIF er det nu blevet indfriet.  

 

Udviklingskonsulent på fuld tid 

Vi har valgt at slå en stilling op som udviklingskonsulent på fuld tid. 

 

I denne forbindelse har vi også valgt at Jan Jørgensen fortsætter med at udføre nogle andre opgaver end han udførte som udviklingskonsulent. I 

en overgangsfase vil han fortsætte med at udføre opgaver som udviklingskonsulent, hvilket også er intentionen fremadrettet. 

 

Jan Jørgensens første opgave bliver således at sætte fuld fart på etableringen af on-line tilmelding til hhv. stævner og kurser. Ambitionen er at 

dette bliver funktionsdygtigt i løbet af de næste 3 måneder.  

 

Indenfor udviklingskontraktens rammer har vi valgt at vi over de næste 2 år vil/skal arbejde med følgende temaer: 

 

 I samarbejde med klubberne at etablere og udvikle attraktive tilbud til fastholdelse og rekruttering af medlemmer, trænere og ledere (december 

2013) 

 Udbredning af taekwondo-klubber for at nå en større geografisk dækning 

 Fortsætte indsatsen om i samarbejde med klubber og kommuner at inkludere udsatte grupper 

 Gennemføre uddannelsesforløb for nystartede klubber 

Baseret på en foreløbig analyse af medlemsudviklingen kan vi se at alle klubber er rigtig gode til at tiltrække nye medlemmer.  

 

Vi lægger derfor op til at vi i fællesskab med klubberne vil arbejde for at fastholde disse nye medlemmer i endnu længere tid end vi gør i dag. 

Over de næste 2 år vil vi i fælles med udviklingskonsulenten iværksætte konkrete tiltag med det formål at fastholde medlemmer. Dette kunne 

være afprøvning af nye træningsformer, gennemførsel af en årlig udviklingsdag for trænere med det sigte at øge erfaringsudveksling mellem 

trænere. Derudover vil vi også arbejder videre med nye projekter i stil med grå bælte projektet, som allerede nu er udbredt til flere klubber med 

stor succes.  

 

En anden vinkel vi også vil arbejde med er at fokusere på frafald. Vi vil derfor følge medlemsudviklingen ude i klubberne nøjere end tidligere og 

indlede en dialog med de klubber hvor vi kan konstatere at medlemsantallet falder eller stagnerer. Således at vi i fællesskab kan sætte ind med 

tiltag eller aktiviteter som modvirker denne tendens. 

 

Dette arbejde skal gerne til slut munde ud i at vi udarbejder en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi med konkrete mål og handlingsplaner som 

klubberne kan bruge i deres hverdag. 

 

Igennem de sidste 3 år har DTaF og Nørrebro Taekwondo Klub haft relativt god succes med etablering af satellit-klubber. Disse erfaringer vil vi 

gerne brede ud til andre klubber således at vi kan nå længere ud med taekwondo.  

 



Vi ønsker også at understøtte og forbedre de vilkår som nye klubber imødegår. Derfor bliver det også en opgave for udviklingskonsulenten at 

assistere de nystartede klubber, således at man ved hvor man skal henvende sig ved diverse problemstillinger. 

 

Målet er at vi i 2014 har endnu flere medlemmer, endnu flere klubber og at vi i 2014 har et endnu mere detaljeret servicetilbud til medlemmer og 

klubber. 

Den indgåede udviklingskontrakt kan allerede ses på hjemmesiden. 

 

Med sportslig hilsen  

Ejnar Mikkelsen 

Formandsbrev Indsatsplan 2012-2013 (del af 

udviklingskontrakt med DIF). 
Dansk Taekwondo Forbund har over den seneste tid arbejdet med en ny visionsplan for forbundet, som også i høj grad hænger godt 

sammen med DIF´s politiske program, men som jo også afgrænser hvordan forbundet vil arbejde. 

 
Formål 

Dette dokument beskriver den indsats og de områder, som Dansk Taekwondo Forbund vil arbejde med i den kommende 2 års periode, som 

udviklingskontrakten løber over. Dokumentet vil tage udspring i DIF´s politiske program, og vil dermed tydeliggøre hvordan og i hvilket 

omfang Dansk Taekwondo Forbund vil arbejde og byde ind på løsning af opgaver indenfor de fire hovedområder i DIF´s politiske program. 

 

Dokumentet er opdelt således at første del beskriver de opgaver, som der vil blive fokuseret på med de nuværende ressourcer. Anden del 

beskriver den del af indsatsplanen, som vil blive iværksat med en yderligere udviklingskonsulent. Den sidste del omtaler de projekter, som 

DTAF også er i gang med men hvor denne del vil blive forstærket via medfinansiering fra DIF´s udviklingspulje. 

 

DIF vil få flere til at dyrke idræt i DIF´s forbund 

Som led i visionsplanen vil vi fortsætte den nuværende medlemstilgang til taekwondo, hvor vi over de seneste 4 år har set en nettotilgang på 

over 2.000 (i 2006 var der 5.981 registrerede licenser og i 2010 var der 8.122 registrerede licenser pr. 31.12.) Den gennemsnitlige netto tilgang 

på 500 nye medlemmer forventes fastholdt i 2011.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes at denne fremgang ikke skyldes ændring af principper, idet samme princip er anvendt for alle år, som anført 

er det alle registrerede licenser pr. 31.12 og ikke det nuværende princip jf. DIF hvor det er medlemmer som har været medlem i minimum 2 mdr. 

det pågældende år, der tæller i medlemsregistreringen. 

 

Jf. udviklingsplanen har vi vedtaget en ambition om en brutto medlemstilgang på 2.500. Dette skal dog sammenholdes med at vi kan konstatere 

at der også er en væsentlig bruttoafgang af medlemmer på mellem 1.500 og 2.000. Af den grund vil vi koncentrere den fokuserede indsats 

omkring fastholdelse frem for tiltrækning af nye medlemmer, idet vi er af den opfattelse at tilgangen ikke kræver yderligere tiltag i forhold til de 

nuværende. Potentialet kan dermed være markant større end den nuværende nettotilgang på 500 medlemmer. Udvidelsen af medlemmer har lagt 

et pres på forbundet idet vi er nødt til at udvikle en større driftsorganisation end den bestående for at kunne udbyde aktiviteter. Vi har 

eksempelvis fået mange nye medlemmer ved at udvikle et bæltesystem for yngre børn. Nu forestår arbejdet med at lave aktiviteter for disse børn 

udover den træning de til dagligt modtager i klubberne, samt at udvikle nye eller tilpasse træneruddannelser indenfor alene dette segment, idet vi 

har en antagelse om at kvalitet i undervisning og organisering indvirker positivt på fastholdelse.  

 

En stor udfordring for forbundet er at man på verdensplan er gået over til elektroniske pointsystemer for at arbejde med tilskuervenligheden i 

Taekwondo og en retfærdighed i bedømmelser der er enkel og forståelig. Vi ønsker som forbund at komme med i denne proces men alene 

udstyret vil kræve en investering i størrelsesordenen 300.000 kr., men hertil kommer udgifterne til at omstille hele organisationen til anvendelse 

af disse. Vi har brug for DIF`s hjælp til at finde ekstern finansiering, idet vi har vanskeligt ved alene at stå for denne type udgifter i fuldt omfang. 

( I andre idrætsgrene er det heller ikke klubberne eller specialforbundene der investerer i eksempelvis lysanlæg mv. ). 

 

I forhold til indsatsen omkring fastholdelse vil vi iværksætte følgende aktiviteter: 

 

 Fortsat udvikle på trænerkonceptet vedrørende børnebæltesystem 

 Igangsætte stævner og aktiviteter for denne målgruppe minimum 4 årligt med 200 deltagere 

 Få indført elektroniske kampveste i 2012, hvis der kan findes ekstern medfinansiering 

 



 

 

I forhold til indsatsen omkring fastholdelse vil vi gennemføre følgende: 

 

 Gennemføre en undersøgelse i hhv. klubber og medlemmer (2012) til afdækning af årsager til frafald 

 Fastsætte konkrete målepunkter for frafald over hhv. 1 og 2 år 

 Gennemføre en kortlægning af de nuværende træningsformer i klubberne 

 Gennemføre mindre projekter omkring nye træningsformer og aktiviteter, som udspringer af undersøgelsen (minimum 5 pr. år) 

 Afholde minimum 1 årlig udviklingsdag for trænere og ledere vedrørende dette emne. 

På baggrund af og med afsæt i analysen af frafald vil der blive gennemført 10 klubbesøg pr. år med fokus på frafald og på baggrund af denne 

analyse vil der blive gennemført forskellige klubudviklingsforløb (2-4 pr. år.)  

Gennemførsel af ovennævnte skal resultere i at vi i ultimo 2013 har et mål om at have formuleret og gennemført en fastholdelses-strategi. Et 

projekt som vil blive gennemført sammen med ekstern bistand. 

 

Vi har desuden oplevet en begrænset vækst i antallet af nye foreninger i områder af Danmark hvor vi ikke er til stede. Vi kan dog konstatere at 

der er områder, som fortsat ikke dækkes. Dette kan skyldes at visse yderområder dækkes af de nuværende taekwondo-klubber. Det kan dog også 

tænkes at de omtalte områder dækkes af andre kampsportsgrene end taekwondo.  

 

Vi vil af den grund også bruge den nuværende udviklingskonsulent til at afdække hvordan vi over tid kan dække en større andel af Danmark 

med taekwondo-klubber. Der vil således være en ambition om at få etableret 5 nye klubber om året de kommende 2 år.  

 

I forhold til indsatsen omkring udkantsområder vil vi iværksætte følgende aktiviteter: 

 

 gennemføre en analyse af de geografiske områder, som ikke er dækket af de nuværende taekwondoklubber 

 dialog med taekwondoklubber, som ligger i tilknytning til yderområder 

 udsøgning af mulige klubledere, trænere og andre som kunne være interesseret i at opstarte en ny klub, eventuelt som satellit afdelinger efter den 

model der med succes er gennemført i projektet Nye klubber – Nye stjerner 

For at give de bedste muligheder for disse nystartede klubber vil vi tilknytte et klubudviklingsforløb til hver enkelt af disse, således at de har 

nem adgang til bistand, vejledning og ressourcer dels via sekretariatet og breddeidrætsudvalget.  

 

Flere udviklingskonsulent-ressoucer (del 2) 

Som anført i indledningen har DTAF et ønske om flere ressourcer. Ved brug af flere ressourcer vil DTAF gennemføre nogle få, men nøje 

udvalgte større projekter. Dette kan være projekter, som fremgår nedenfor. Forbeholdet skyldes at den detaljerede projektbeskrivelser samt 

endelig godkendelse ikke endnu har fundet sted. 

 

Udvikling af et fleksibelt bæltesystem 

I taekwondo har man et særligt bæltesystem som følger én i takt med den udvikling man gennemgår som taekwondo-udøvere. Men dette system 

er pt. baseret på et pensum, som oplister det man skal kunne i forhold til den enkelte bæltegrad. 

 

I de seneste år har DTAF gennemført et projekt kaldet Mon-bælte og den gode taekwondoklub for børn, hvor vi har tilpasset det nuværende 

bæltesystem til en ny målgruppe, som er børn mellem 4-10 år. Disse vil efterfølgende blive sluset ind i det almindelige bæltesystem. Som det 

også ses af medlemssammensætningen er dette projekt blevet gennemført med stor succes. 

 

På baggrund af dette vil vi gennemføre projekter som har fokus dels på voksenmotionister, lynkursus og profilorienteret pensum. 

 

Sammen med udvalgte klubber gennemføres projekt Gråbælte (voksenmotionister) som har til hensigt at få dan-bærere, som ikke længere er 

aktive, til at komme tilbage til taekwondo.  

 

Dette er baseret på et nyt træningstilbud, som pt. gennemføres i en enkelt klub. Dette hold er oprindeligt startet som et hold for forældre til elever 

i klubben. Dette hold er nu en fast del af klubben og er et godt eksempel på, at man også i taekwondo kan begynde i en sen alder og stadig få 

noget ud af sporten. Deltagerne på holdene er desuden meget aktive som frivillige, så det er en gevinst på flere områder.  

 

UK og den pågældende klub er pt. i gang med at udarbejde en fælles projektbeskrivelse som gøres tilgængelig for andre klubber. 

 

Lyn-kursus 

Udover det faste pensum og gradueringssystem har vi også i DTAF vedtaget en regel om at der skal gå 3 måneder mellem enhver graduering (op 

til 1. Dan). Denne regel gælder uanset hvor mange træninger man har gennemført i denne periode. Denne regel vil vi forsøge at bløde op på 

således at man kan gennemføre de enkelte gradueringer hurtigere end 3 måneder uden at det går udover kvaliteten. 

 

Profilorienteret pensum(Kamp/teknik) 

En anden taekwondoklub er pt. ved at indføre et koncept, hvor eleverne først følger et grundforløb og derefter kan vælge hvilken type træning de 



helst vil deltage i (alm. grundtræning, opvisningstaekwondo mv.) Dette er populært blandt især unge, da de hurtigt kommer til at kede sig og 

”zapper” videre. Udfordringen er at opretholde en fornuftig balance mellem fitness og kampkunst. Dette projekt er velegnet til klubber af en vis 

størrelse. Muligvis kan det føre til oprettelse af satellitklubber, hvis det ikke er muligt at huse så mange hold på en enkelt adresse.  

 

UK og den pågældende klub er pt. i gang med at udarbejde fælles projektbeskrivelse.  

 

Kendetegnet for de skitserede projekter er at det ofte vil kræve dispensation og tilretning af det nuværende regelsæt.  

 

De ovennævnte projekter gennemføres som klubudviklingsforløb (minimum 3 klubber pr. projekt over de kommende 2 år). Alle de skitserede 

projekter, er projekter, som vi regner med kan inspirere andre klubber til at tage et lignende initiativ. Det er også vores forventning, at de 

forholdsvist nemt kan implementeres i andre taekwondo-klubber.  

 

DIF vil udvikle frivilligheden i idrætten 

Dansk Taekwondo Forbund har i 2011 gennemført et klubleder-kursus på baggrund af input dels fra klublederne på et udviklingsmøde på Bosei 

gennemført i august 2010 samt via input fra DIF.  

 

Med de nuværende UK ressourcer vil afholdelse af klubleder-kursus fortsætte ind i 2012. Der er således planlagt yderligere 2 klubleder-kursus 

dage i 2012. 

 

Derudover gav det gennemførte udviklingsmøde også input til andre projekter, som er igangsat i 2011, men som forventes at fortsætte i 2012: 

 

 udarbejdelse af on-line håndbog for klubledere 

 forberedelse og afholdelse af ledelsesinitiativer (3-5 kurser afholdes i 2012) 

 nye tiltag indenfor erfaringsudveksling både mellem klubber og mellem forbund og klubber 

Det forventede tidsforbrug for den nuværende UK vil være 2 måneder i 2012 og 2 måned i 2013 

 

Der skal derudover indenfor de næste 2 år arbejdes for at integrere IT løsninger yderligere i hverdagen for at sikre at de frivillige ikke anvender 

unødig tid på administration. Forbundet er i en dialog med den eksterne leverandør, Klubmodul, omkring stævne og kursus registrering og 

tilmelding. Derudover er der på tankeplan overvejelser om at udvide den elektroniske indsamling af medlemsoplysninger yderligere således at 

graduering, stævneresultater, stævne- og kursusdeltagelse fremgår af et elektronisk taekwondo-pas. 

 

Forbundet vil endvidere arbejde med at få udnyttet nettet til at løfte anvendelsen af internettet op på et niveau hvor det udover vidensdeling kan 

anvendes til udviklingsmøder og videoinspiration indenfor eksempelvis kurser. Ikke mindst fordi vi her igennem vil kunne trække på en meget 

bredere grad af viden, samt få et fokus på at der arbejdes med ad-hoc udvalg. 

 

Det forventede tidsforbrug af den nuværende udviklingskonsulent forventes at være 3 måneder pr. år. 

 

DIF vil styrke idrættens samfundsmæssige ansvar 

Qua det der kendetegner taekwondo dvs. principper og værdierne i sporten har det samfundsmæssige ansvar ligget som en naturlig del af 

sporten. 

 

Dette ses også ved at taekwondo eksempelvis har en forholdsmæssig stor andel af anden etniske danskere som medlemmer, derfor kan man ikke 

sige at vi i tidligere år har haft dette område som decideret fokusområde derimod har det ligget som en naturlig opgave. 

 

Dansk Taekwondo Forbund har gennem de sidste år arbejdet i tæt dialog med Nørrebro Taekwondo Klub som har haft et projekt kaldet Nye 

klubber - Nye stjerner. I dette projekt har man haft som mål over 3 år at skabe 10 nye satellit klubber i tilknytning til Nørrebro Taekwondo, 

således at disse nye klubber har haft et eksisterende fundament at arbejde videre på. Disse nye klubber er i stort omfang blevet etableret i udsatte 

boligområder. Dette projekt vil der blive arbejdet videre med i de kommende år. Dels vil projektet blive videreudviklet og dels vil projektet blive 

spredt ud til andre områder af Danmark. I flere af disse satellit-klubber er det kendetegnet at flere af de eksisterende kræfter i hovedklubben 

udpeges til at være ansvarlig for at etablere og udvikle den enkelte satellit-klub. 

 

Dette projekt vil i 2012 og 2013 blive udbredt til andre geografiske områder af DK. I den forbindelse påtænkes det at iværksætte klubudviklings 

sammen at anvende de 4-5 største klubber, idet vi har konstateret at dette projekt kræver en vis størrelse og en vis del ressourcer som kan 

anvendes i større eller mindre omfang. På den anden side kan vi dog også konstatere at projektet har været ensbetydende med ca.200 nye 

medlemmer og 7 nye satellitklubber.  

 

Derudover gør dette projekt også at vi får uddannet en bredere skare af trænere, bestyrelsesmedlemmer som oftest er kendetegnet ved unge 

mennesker som gerne vil tage ansvar udover det selv at dyrke taekwondo.  

 

Som del af den formulerede visionsplan har forbundet også fastsat konkrete mål for kommunikation og branding. 

 

Den nye vision hedder ”Taekwondo den værdiudviklende sport – fælles mål fælles ansvar”. Denne vision vil blive søgt udbredt både internt i 

forbundet samt udenfor forbundet.  



Dels har vi et mål om at få hhv. 4 gode historier i 2012 og 6 gode historier i 2013 spredt ud til mediebilledet i Danmark. Og dels vil vi hen over 

de kommende år formulere en kommunikationsstrategi, som vil blive baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt hhv. klubber, medlemmer 

samt eksterne interessenter.  

 

Forstærket tværkommunale tilgang i Hovedstadsregionen 

DTAF vil i løbet af de næste 2 år arbejde for at der udvikles forsøg med et medlemskort som det kendes fra Fittness.dk. Særligt vil der være et 

fokus på dette i hovedstadsregionen hvor der forefindes 21 Taekwondo-klubber Der skal i denne fase ses på hvorledes der kan findes muligheder 

for at få aktivitetsstøtte på tværs af kommuner. 

 

Opsummerende er der tale om følgende opgaver  

 

 spørgeskemaundersøgelse 

 definere målepunkter for frafald 

 gennemføre mindre projekter (5 pr. år) om nye træningsformer indenfor det nuværende regelsæt 

 iværksætte og gennemføre årlig udviklingsdag for trænere 

 gennemføre 10 klubbesøg pr. år med fokus på frafald 

 på baggrund af klubbesøg gennemføre klubudviklingsforløb 2-4 pr. år 

 nye klubber (minimum 5 pr. år) som udspringer af ønsket om en større geografisk dækning 

 gennemføre klubudviklingsforløb i ny startede klubber 

 deltage i branding af ny vision for 2012-2015 både internt og ekstern analyse af forskellige former for fleksibelt bæltesystem (forudsætter 

dispensation og ændret regelsæt) 

 projekter med fokus på voksenmotionister, zappere, profilorienteret pensum 

 deltage i samfundsorienterede projekter 

 gennemføre spørgeskema-undersøgelser om kommunikation 

 deltage i branding af ny vision for 2012-2015 både internt og eksternt 

 forstærket tværkommunal tilgang i Hovedstadsregionen 

Nye Team Danmark kurser 
Se de spændende nye kurser fra Team Danmark: - basalkurser i elitekommunerne - ni guldkorn om sportsernæring 

 

Hermed oversigt over årets basalkurser i elitekommunerne. Materialet er også tilgængeligt på Team Danmarks helt nye hjemmeside:  

http://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Elitekommuner/Artikler/Ydelser-Basalkurser.aspx 

 

Se også "Ni guldkorn om sportsernæring" - videoer af danske topatleter om optimering af præstation via korrekt kost:  

http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Sportsernaering/Netbaseret-basalkursus.aspx  

 

Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte mig.  

Anette Marfelt 

anma@teamdanmark.dk 

Flotte teknikresultater i Belgien 
Det danske teknik landshold i Taekwondo var i weekenden til Belgien Open afholdt i Gent. Stævnet er et ETU A-class stævne og giver 

point til Europa ranglisten. Stævnet havde over 1200 deltagere i kamp og teknik fra det meste af Europa. Debutanterne satte sig selv i 

rampelyset. 

http://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Elitekommuner/Artikler/Ydelser-Basalkurser.aspx
http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Sportsernaering/Netbaseret-basalkursus.aspx
mailto:anma@teamdanmark.dk?subject=Kontakt


 

Danmark har i mange år haft stærke synkronhold på herre siden, mens der har manglet på kvinde siden. Dette er måske ikke længere tilfældet. I 

Team Damer under 30 år var der hold-debut til Sanne Jensen (Skanderborg), Charlotte Pedersen (Gladsaxe) og Kim Ngan (Østerbro). Og sikke 

en debut. De fejede alt modstand bort og vandt en flot guldmedalje. De slog de hollandske synkronpiger, som har deltaget ved både VM og EM 

– og dette selvom hollænderne næsten var på hjemmebane, noget som senere viste sig at være noget nær en umulig bedrift. 

”Der er absolut mere i vente fra de tre piger og det er dejligt igen at have et stærkt synkron hold på dame siden”, udtaler landstræner Mark Lee 

Larsen.  

 

Også på herresiden var der debut til et synkronhold. Esben Dall (Viby), Jacob Bochert (Sønderborg) og Thomas Purup (Skanderborg) har fundet 

sammen og det var ikke helt forgæves. Trods lidt start nerver kunne drengene tage hjem fra Belgien med en medalje af sølv hængende om 

halsen. 

 

Også i individuel kunne danskerne hente lidt metal hjem. Lis Boring (Bornholm) havde ikke modstandere i sin egen gruppe (damer over 60 år) 

så hun var i dagens anledning rykket gruppe til damer 50-59 år. Men trods aldersforskellen til konkurrenterne kunne Lis stadig hive en 

bronzemedalje i hus. 

 

Debutant på landsholdet, Mads Fencker (Islev) kunne i junior herre gøre Lis kunsten efter. Han fik også en bronze medalje og blev dermed 

bedste dansker i gruppen som havde 25 deltagere til start. 

 

Klubkammeraten Allan Olsen (Islev), som er på talentholdet og stillede op i gruppen Herre 40-49, blev den tredje dansker, der fik medalje om 

halsen af typen bronze. Det var også Allans første internationale ETU A-klasse stævne. 

 

Heldigvis kunne rutinerede Kim Nedergaard (Skive) lukke sin gruppe, Danmarks deltagelse og selve stævnet med at hive en særdeles flot 

guldmedalje hjem i klassen Herre 30-39 – en klassen han sidste år vandt på Europa Ranglisten. Med denne sejr kan Kim igen indtage toppen på 

dette års rangliste, hvis han også vinder på dansk hjemmebane til Danish Open d. 19.maj i Kolding. 

 

Landstræner Mark Lee Larsen udtaler: ”generelt gjorde udøverne det rigtig godt, kun personlige fejl og udebane ulempen afholdt os fra flere 

medaljer. Det var rigtig positivt at vi havde så mange i finalerne, næsten alle landsholdsudøverne kom i finalen og det er længe siden dansk 

landshold har været så dominerende antalsmæssigt i finalerne”. Næste store opgave for landsholdet bliver en dobbelt booket weekend med 

Danish Open i Kolding lørdag d. 19.maj og Nordiske Mesterskaber i Malmø søndag d. 20.maj. 

 

For yderlig info 

Kontakt Landstræner Mark Lee Larsen, mobil 21658852 

JUN VM 2012: Juniorlandsholdet godt etableret i Sharm 

El Sheik 
Årets Junior VM i Egypten sætter rekord med små 800 deltagere fra 88 nationer. De danske kæmpere og ledere er nu godt etableret i 

Sharm El Sheik og er klar til første kampdag i morgen onsdag. De danske kæmpere er i action følgende dage: 

 

Zekerrulla Nazari -59 kg: 1. modstander Bulgarien ialt 52 i vægtklassen Kæmper onsdag 

 

Alfred Rydahl -73 kg: 1. modstander Azebajan ialt 29 i vægtklassen. Kæmper torsdag 

Gry Lorentzen -46 kg: 1. modstander Azebajan ialt 30 i vægtklassen. Kæmper torsdag 

Mounir Eljaji -51 kg: 1. modstander U.S.A. ialt 57 i vægtklsassen. Kæmper torsdag 

 

Martin Andersen -55 kg: 1. modstander Algeriet ialt 53 i vægtklassen. Kæmper fredag 

 

Sarah Malykke - 44 kg: 1. modstander Kazakstan ialt 35 i vægtklassen. Kæmper søndag 



 

Alle kæmpere er skadesfri og er i fuld gang med de sidste forberedelser inden kampdagene. 

 

Vi forventer at bringe en samlet pressemeddelelse her på siden efter hver konkurrencedag. 

 

Tak for rapporten fra Farooq og Tue Lorentzen fra Egypten. 

 

Infoafdelingen 

JUN VM 2012: Nyheder fra WTFs generalforsamling 
Under WTF's generalforsamling og WTF counsil meeting blev der udover en række ændringer til både WTF's kamp- og poomsaeregler 

besluttet at det næste Senior VM kamp 2013 skal afholdes i Puebla, Mexico... 

 

Det næste Junior VM kamp 2014 afholdes i Taipei City, Chinese Taipei og World Team Cup og Para-Taekwondo Championships 2013 afholdes 

i Dakar, Senegal. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

JUN VM 2012: Zeker Nazari ude af VM 
Zeker Nazari - 59 kg, er ude af Jun. VM efter en tæt første kamp med Bulgarien. Desværre blev det til et 2-4 nederlag. I morgen har 

Danmark 3 kæmpere i action: Alfred Rydahl -73 kg: 1. modstander Azebajan ialt 29 i vægtklassen. Kæmper torsdag Gry Lorentzen -46 

kg: 1. modstander Azebajan ialt 30 i vægtklassen. Kæmper torsdag Mounir Eljaji -51 kg: 1. modstander U.S.A. ialt 57 i vægtklsassen. 

Kæmper torsdag 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

UN VM 2012: Hurtige exits tosdag med god start fredag 
Danmarks tre deltagere ved Jun. VM torsdag Mounir Eljaji, Alfred Rydahl og Gry Lorentzen tabte alle deres først kampe. Mounir til 

USA 4-10, Alfred i en tæt kamp mod Azerbadjan 3-5 og Gry og mod Azerbadjan med 2-5. Fredagens kampe er i fuld gang og Martin 

Andersen i -55 kg har vundet sin første kamp... 

 

over Algeriet klart 8-1. I næste kamp 1/8 delsfinalen venter Indonesien. Mere nyt senere. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

JUN VM 2012: Martin Andersen exit i 1/8 delsfinalen 



Dagens danske kæmper ved Jun.VM Martin Andersen i -55 kg klassen indledte overbevisende i hans først kamp, som blev vundet 8-1 

over Algeriet. I 1/8 delsfinalen blev det dog til et ærgerligt nederlag til Indonesien. Indoneseren fik scoret på et tidligt hovedspark og det 

kunne Martin ikke nå at hente. Kampen endte 4-7. Nu skal det danske hold sætte liden til Junioreuropamester Sarah Malykke, som skal 

i kamp søndag 

 

som skal i kamp søndag.  

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

JUN VM 2012: Sarah Malykke ude efter sudden death 
Den sidste dansker i kamp ved Jun. VM var Junioreuropamester Sarah Malykke i -44 kg klassen. Sarah fik en flot start ved VM med en 

sikker 8-1 sejr over Kazakstan. I 1/8 delsfinalen ventede Mexico og den kamp fik en uheldig udgang for den danske kæmper. Efter en 

lige kamp om endte 4-4 i ordinær kamp ... 

 

endte kæmperne i sudden death, hvor Sarah blev ramt at tvivlsomme domme, som betød minuspoint og et ærgerligt nederlag. 

 

Status på Jun. VM blev således to 1/8 delsfinaler ud af de 6 kæmpere.  

 

Næste større opgave for de danske juniorer bliver NM i Malmø i maj måned. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Bredde-visions-møde 15/4-2012 
Der afholdes endnu et visionsmøde. Denne gang med fokus på bredden og breddeaktiviteter. 

 

Mødet afholdes i Fredericia TKD-klubs lokaler søndag d. 15 april kl. 15.00 

 

Seneste tilmelding fredag 13/4 kl. 19:00  

 

På vegne af Fredericia TKD-klub. 

Jan Jørgensen 

Referat – debatmøde elite/kamp 
Hwarang Rødovre taekwondo har taget initiativ til at afholde et debatmøde, som opfølgning på visionsmøde i Århus Syd den 11. marts 

2012. Debatoplægget til mødet er: Hvad skal der til for at hæve niveauet i dansk taekwondo? 



 

  

Træner 2 for Sabeum nim’er 
Den 13-15 april 2012, gennemgik vores højt graduerede et meget intensivt specialkursus, så de nu er er fuldt opdaterede på det 

idrætsfaglige. 

 

Kurset var fuldt tegnet med 25 interesserede og spørgende kursister.  

Samlet var der 131 Dan til stede og der var flere af alle grader, både 4,5,6 og 7 Dan.  

 

Undervisningen i weekenden blev varetaget af DTaF’s egne undervisere Lars Arnum og Bo Kvorning, der samtidig også er godkendte DIF 

undervisere, samt uddannede Diplomtrænere. Derudover var der en meget dygtigt og inspirerende idræts psykolog til undervisning i 

idrætspsykologi.  

 

Alle kursisterne gjorde en super indsats og kan nu pryde sig med 3 stjerner og således en fuld træner 2.  

 

Tillykke til alle. 

 

Senior EM 2012: 6 danske kæmpere klar til Manchester 
Landsholdet stiller med 6 kæmpere til Senior EM, som løber af stablen næste uge i Manchester. Holdet består af 2 damer og 4 

herrekæmpere. Det mest prominente navn på holdet er Suraset Singsorn, som tidligere har taget EM bronze tilbage i 2008. Holdet 

består af: 

 

Damer: 

Senior damer -49 kg Sandra Christensen, Nørrebro Taekwondo klub.  

Senior damer -53 kg Armina I. Sanjari, Århus Vest Taekwondo klub. 

 

Herre: 

Senior herre -54 kg Surachet Singsorn, Rødovre Taekwondo Klub 

Senior herre - 63 kg Wahdat Nazari, Brande Taekwondo klub 

Senior herre -68 kg Lennart Theilgaard, Greve 

Senior herre -80 kg Rasmus Antonsen, Esbjerg Taekwondo klub 

 

EM afvikles fra den 3.-6. maj.  

 

Du kan følge kæmperne her på taekwondo.dk og på taekwondoTV. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Senior EM 2012: Landsholdet ankommet til Manchester 



Tirsdag ankom det danske kamplandshold til Manchester. Holdet til EM er klar med desværre ikke med den oprindelige besætning. 

Således kunne Wahdat Nazari ikke opnå indrejse i England, som et ikke Schengen land. Landsholdet har som erstatning udtaget Belal 

Dawoud fra Vejle som erstatning for Wahdat. 

 

Lodtrækningen onsdag aften betød følgende startprogram for de danske kæmpere: 

 

Damer: 

-49 kg Sandra Christensen, Nørrebro starter mod Kroatien (EM vinder 2010) kampdag FREDAG 

-53 kg Armina I. Sanjari, Århus Vest starter mod Serbien kampdag SØNDAG 

 

Herrer: 

-54 kg Surachet Singsorn, Rødovre starter mod Azerbadjan kampdag TORSDAG 

-63 kg Belal Dawoud, Vejle starter mod Portugal kampdag LØRDAG 

-68 kg Lennart Theilgaard, Greve starter mod Tjekkiet kampdag SØNDAG 

-80 kg Rasmus Antonsen, Esbjerg starter mod Slovenien kampdag LØRDAG 

 

Vi ønsker al mulig held og lykke til de danske kæmpere i Manchester. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Senior EM 2012: Surachet exit mod Azerbadjan 
Surachet Singsorn - 54 kg var oppe mod en for stærk modstander i sin EM comeback kamp i Manchester. Rødovre kæmpere, som tog 

EM bronze i 2008 tabte med klare 2-13. Fredag skal Sandra Christensen - 49 kg i kamp ved EM. 

 

Surachets modstander Mikayil Aliyev, Azerbadjan gik videre til EM finalen, hvor han senere på dagen tog sølv mod Rusland. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Senior EM 2012: Den regerende mester slog Sandra 
Den regerende Europamester i -49 kg klaasen var for stor en mundfuld for Sandra Christensen. Kroaten Lucija Zaninovic, som vadt 

EM i 2010 og er kvalificeret til OL i London vandt overbevisende 9-1 i en kamp hvor Sandra blev ramt af ikke færre end 3 minuspoint. 

Endnu en hård lodtræning for de danske kæmpere... 

 

Senere på fredagen genvandt kroaten hendes EM titel med en klar 10-1 sejr over Rusland. 

 



I morgen lørdag skal Rasmus Antonsen, Esbjerg - 80 kg og Belal Dawoud, Vejle - 63 kg klassen i kamp. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

DTaF's nye udviklingskonsulent er Mia Bergsbo 
Mia er startet i Dansk Taekwondo Forbund den 1. maj som udviklingskonsulent. Mia kommer fra København og har senest fungeret 

som integrationskonsulent i Dansk Cricket-Forbund. Derudover har hun tidligere arbejdet med frivillige og foreninger bl.a. på et 

projekt i en thaibokseklub, hvor rekruttering af etniske minoritetspiger var i fokus. 

 

 

Hun har en kandidatuddannelse i idræt fra Københavns Universitet samt en tillægsuddannelse i faglig formidling og kommunikation fra 

Journalisthøjskolen. 

 

Mia er ikke helt grøn i kampsportens verden, hun har førhen dyrket kickboxing på eliteplan. 

 

Vi glæder os til samarbejdet med Mia. 

 

Med venlig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 

Formand 

Senior EM 2012: Dagens EM debutanter ude 
Både Rasmus Antonsen og Belal Dawoud er ude af EM efter debutanterne begge tabte deres indledende kampe. Rasmus Antonsen - 80 

kg kæmpede sin chance i en tæt kamp mod Gregor Pirs fra Slovenien. Rasmus kom bagud 2-5, men udlignede til 5-5. Desværre løb 

Sloveneren fra Rasmus i sidste runde og vandt 8-6. 

 

Belal Dawoud - 63 kg, som blev lynudtaget lige op til EM, måtte desværre også se sig besejret i første kamp af Mario Silva, Portugal med 2-5. 

 

Danmark skal nu sætte liden til søndagens kæmpere Lennart Theilgaard - 68 kg og Armina I. Sanjari - 53 kg. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Senior EM 2012: To tætte nederlag til Amina og Lennart 
De danske kæmpere sluttede EM i Manchester uden den store succes. På EM's sidste dag blev det til endnu et par nederlag til hhv. 

Lennart Theilgaard og Amina Sanjari. Men det var absolut gode præstationer og specielt i Aminas kamp var afgørelsen trukket ud til 

det sidste efter sudden death. 



 

Amina og Katarona Sonjic fra Serbien fulgtes ad det meste af kampen som endte 6-6. Desværre trak serberen det længste strå i sudden death. 

Men en flot debut af den århusianske kæmper. 

 

Lennart Theilgaard tabte i en ellers tæt kamp til Victor Jankovsky fra Tjekkiet 3-5. 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

DTaF's officielle Sommerlejr 2012 
Tiden nærmer årets sommerlejr, som i år afholdes i Brande. Lejren foregår fra den 14.-20. juli 2012.  

 

Med venlig hilsen 

Infoafdelingen 

Det danske landshold klar til Danish Open lørdag i 

Kolding 
De bedste danske og udenlandske teknikudøvere er i morgen samlet til Danish Open i Kolding. Stævnet er et ETU A-class stævne og har 

deltagelse af 7 nationer i år. De nordiske deltagere i Danish Open får en særdeles travl weekend, da de efter deltagelsen i Kolding tager 

direkte videre til Nordiske Mesterskaber i Malmø, som afvikles på søndag. 

 

Programmet for lørdagens Danish Open starter kl. 09.00 og slutter kl. ca. 1700 kun afbrudt af en frokostpause. 

 

Sted: Bramdrupdam Hallen, Bramdrup Skovvej 110, DK-6000 Kolding 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Positive takter og hård modstand ved Danish Open 



De danske landsholdsdeltagere leverende et positivt indtryk ved Danish Open i Kolding lørdag. Men i flere grupper var der meget hård 

modstand specielt fra de hollandske og tyske deltagere. I de individuelle grupper hentede bl.a. følgende danskere guld: 

 

Charlotte Pedersen, Gladsaxe Senior 1 

Kim Nedergaard, Skive Senior 2 

Jørn Andersen, Herlev Master 2 

Lis Borring, Bornholm Master 3 

 

I par og gruppe disciplinerne blev der ligeledes leveret flotte resultater. Således var der guld til: 

Synkron 1 herrer: Skanderborg: Thomas Purup, Jacob Borchert og Esben Dahl 

Synkron 2 damer: Østerbro: Nicole H Nielsen, Judith Aziz og Julie Skovsen 

Mixpar 2: Østerbro: Nicole H. Nielsen og Allan Olsen 

 

Efter Danish Open vendte landsholdet næsen mod Sverige, hvor de nordiske mesterskaber bliver afviklet søndag, den 20/5.  

 

Med sportslig hilsen 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

3 NM titler til de dansk seniorer i kamp 
De danske seniorkæmpere fik kamp til stregen ved NM i Malmø. Danmark fik 3 NM senior vindere på førstedagen af NM. Charlotte 

Bjelke, Risskov vandt -49 kg finalen mod Victoria Sorensen, Sverige. Naiem Soltani, Brande vandt herreklassen -54 kg over Janakan 

Sivakumar, Norge og Belal Dawoud, Vejle vandt herreklassen - 63 kg over Aleksi Nurisalo, Finland. 

 

Mens de danske seniorer kæmpede hårdt for NM titlerne, var meget opløftende at se hvordan de danske juniorer klarede sig til NM. Danmark 

vandt ikke færre end 9 ud af de 17 juniorklasser ved NM. Det lover virkelig godt for fremtiden. 

 

Søndag skal kadetterne i kamp og alle teknikgrupper afvikles. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

8 NM titler til de danske teknikudøvere 



Sidste dagen ved NM stævnet i Malmø gav 8 NM titler til de danske poomsaeudøvere plus 2 NM titler i poomsae cadetgrupperne. 

Dermed vandt Danmark klar denne disciplin ved NM. I den samlede NM nationsstilling for både kamp og teknik og hvor de uofficielle 

asspirantklasser blev talt med vandt Finland foran Sverige og med Norge på en tredjeplads. Vinderne i teknik blev: 

 

Junior damer - Pia Sebele, Viby 

Senior 2 damer A - Nicole H. Nielsen, Østerbro 

Senior 2 damer B - Anni Zeuthen, Islev 

Master 1 herrer - Allan Olesen, Islev 

Master 2 herrer - Jørn Andersen, Herlev 

Synkron 1 A herrer - Skanderborg - Borchert, Dahl, Purup 

Synkron 1 B herrer - Islev - Johani, Lund, Sumborg 

Synkron 2 A damer - Østerbro - Aziz, Nielsen, Skoven 

 

Udover de danske teknikkere var også cadet kæmperne i action søndag ved NM. Og her blev det til yderligere 5 NM titler til Danmark. 

 

Vi beklager den senere pressemeddelelse som skyldes at resultatlisten først blev modtaget sent mandag aften fra Sverige. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Tilføjelse til Lov om indhentelse af børneattester 
Folketinget har pr. 1. juni 2012 vedtaget en tilføjelse til Lov om indhentelse af børneattester. Nu skal der også skal indhentes 

børneattester på ”personer, der som led i deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte 

kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning”. 

 

For vore medlemsforeninger betyder denne nye bestemmelse, at man i foreninger skal være opmærksomme på, at såfremt man i foreningen har 

personer, som opfylder denne nye bestemmelse, da skal også indhentes børneattest på disse personer. 

 

I DIF'sforeninger kunne der være tale om eks. en person, der i en fodboldklub vasker holdtøj, ordner bolde mm., og som i den anledning går 

blandt børnene i ungdomsafdelingen. Det kunne også være en person som passer lidt sodavands-og sliksalg mm., og som i den anledning er 

meget sammen med børnene. Der er naturligvis forskel på, hvilke funktioner der findes i forskellige idrætsgrene og foreningstyper, så det er ikke 

muligt generelt at definere, hvem der er omfattet af den nye bestemmelse. 

 

Foreningerne skal tillige være opmærksomme på, at en lang række af de personer, som kan være omfattet af bestemmelsen, eks. havemænd, 

pedeller, halmænd/halinspektører m.fl. ofte er ansat af kommunerne eller de selvejende institutioner, som driver eks. idrætshaller. Det er derfor 

disse instanser som er arbejdsgivere og således dem som skal indhente børneattester på de pågældende og ikke foreningerne, selv om det er 

blandt foreningernes børn, personerne færdes. 

 

Yderligere information om lovændringen kan fås hos specialkonsulent Jan Darfelt. 

 

Læs nyheden på DIF's hjemmeside HER. 

Poomsae dobog bliver obligatorisk i ETU regi 

http://www.dif.dk/NYHEDER/nyheder/2012/05/20122505_lov_indhentelse.aspx


Den "lidt specielle" Y-neck dobog bliver obligatorisk ved ETU A-class stævner samt Europamesterskaber fra 2013. Beslutningen er 

netop annonceret af ETU. Det betyder at alle deltagere ved bl.a. Danish Open skal benytte den specielle dragt fra næste år. 

 

Du kan læse artiklen på ETU's hjemmeside HER 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

U 21 EM 2012: Danmark klar med 8 kæmpere i Athen 
Når U 21 EM starter i morgen er det danske landshold klar med 8 kæmpere. EM afvikles i Athen - Grækenland, som har budt EM 

deltagerne velkommen med 38 graders varme. Du kan se modstanderen i første kamp og hvilke dage de danske kæmpere skal i action 

nedenfor. Følg med her på taekwondo.dk, hvor vi laver een daglig opdatering fra EM dagene. 

 

Endvidere kan du følge med på tpss.nl under live results. 

 

Det danske holds kampdage under U 21 EM: 

 

Herrer: 

- 54 kg Naiem Soltani - kæmper søndag - første kamp mod Rusland 

- 58 kg Shaker Nazari - kæmper søndag - første kamp mod Hviderusland 

- 63 kg Belal Dawoud - kæmper lørdag - første kamp mod vinder af Spanien/Israel 

- 80 kg Rasmus Antonsen - kæmper fredag - første kamp mod vinder af Hviderusland/Polen 

- 87 kg Osame Salame - kæmper torsdag - første kamp mod Portugal 

 

Damer: 

- 49 kg Katrine Lønbæk - kæmper søndag - første kamp mod Ukraine 

- 57 kg Armina Sanjari - kæmper lørdag - første kamp mod Ungarn 

- 73 kg Rikke Bergmann - kæmper torsdag - første kamp mod Grækenland 

 

Vi ønsker det danske hold al mulig held og lykke i Grækenland. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

 

U 21 EM 2012: Rikke og Osama tabte til de senere 

Europamestre 
Rikke Bergmann i 73 kg klassen leverede dagens bedste danske resultat ved EM. Rikke mødte i indledende runde Grækenlands 

Olympiada Mpolanou hvor det blev til en overbevisende sejr med 9-3. I kvartfinalen var der meget kompetent modstand til den danske 

kvinde i form af Violeta Babic fra Serbien. Desværre blev det til dansk nederlag med klare 0-15. Serberen blev senere på dagen en 

overbevisende Europamester med en 14-9 i finalen over Norges Tina Skaar. 

http://www.mudokwan.at/index.php?id=503&tx_ttnews%5btt_news%5d=441&tx_ttnews%5bbackPid%5d=445&cHash=82bea0f584
http://www.tpss.nl/siteframe.asp


 

Dagens anden danske kæmper Osama Salame i -87 klassen tabte i indledende runde i en tæt kamp 1-2 mod Jose Rodriques fra Portugal. 

Portugiseren gik ligeledes hele vejen til finalen, hvor han vandt en tæt finale mod tyskeren Dionys Kronreif,  

 

Vi håber på lidt mere held til de danske kæmpere resten af EM stævnet. 

 

Fredagens kæmper:  

 

- 80 kg Rasmus Antonsen - kæmper fredag - første kamp mod vinder af Hviderusland/Polen 

 

Husk du følge med på tpss.nl under live results. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

U 21 EM 2012: Rasmus Antonsen i tæt nederlag 
Danmarks enlige kæmper fredag Rasmus Antonsen i 80 kg klassen var oppe mod Kanstantsin Yarmak fra Hviderusland. Kampen var 

tæt hele vejen, men endte desværre med et dansk nederlag 8-9. Lørdag venter endnu 2 kæmpere på deres EM chance. Belal Dawoud og 

Armina Sanjari. Se deres modstandere nedenfor: 

 

- 63 kg Belal Dawoud - første kamp mod vinder af Spanien/Israel 

- 57 kg Armina Sanjari - første kamp mod Ungarn 

 

Portugal fortsatte deres gode takter ved dagens stævne og tilføjede endnu 2 EM titler til den de fik torsdag. Nedenfor ses de foreløbige 

Europamestre ved U 21 EM. 

 

Herrer: 

- 54 kg  

- 58 kg  

- 63 kg  

- 68 kg  

- 74 kg Julio Ferreira, POR 

- 80 kg Michel Fernandes, POR 

- 87 kg Jose Rodrigues, POR 

+ 87 kg Arman Silla, BLR 

 

Damer: 

- 46 kg 

- 49 kg 

- 53 kg 

- 57 kg 

- 62 kg Aleksadndra Krzemieniecka, POL 

- 67 kg Haby Niare, FRA 

http://www.tpss.nl/siteframe.asp


- 73 kg Violeta Babic, SRB 

+ 73 kg Olga Ivanova, RUS 

 

Husk du kan følge med på tpss.nl under live results. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

U 21 EM 2012: Belal Dawoud tabte på sudden death 
Heldet var heller ikke med danskerne på 3. dagens stævne ved U 21 EM i Athen. Marginalerne er bare ikke på landsholdet side, hvilket 

igen kunne konstateres da Belal Dawoud i 63 kg klassen tabte på sudden death efter en spændende kamp mod spaniens Mario Aguilar 

Ropero. 

 

Dagens anden kæmper Amina Sanjari i 57 kg klassen tabte 5-8 til Timea Braun fra Ungarn. 

 

Dagens opdaterede U 21 Europamesterliste ses nedenfor, på dagen hvor Tyrkiet for alvor stemplede ind ved U 21 EM. Bemærk også at Sverige 

fik en ny Europamester ved Nikita Glasnovic. 

 

Herrer: 

- 54 kg 

- 58 kg 

- 63 kg Cem Mehmet Kahraman, TUR 

- 68 kg Vladimir Dalakliev, BUL 

- 74 kg Julio Ferreira, POR 

- 80 kg Michel Fernandes, POR 

- 87 kg Jose Rodrigues, POR 

+ 87 kg Arman Silla, BLR 

 

Damer: 

- 46 kg 

- 49 kg 

- 53 kg Kubra Durdane Cakir, TUR 

- 57 kg Nikita Glasnovic, SWE 

- 62 kg Aleksadndra Krzemieniecka, POL 

- 67 kg Haby Niare, FRA 

- 73 kg Violeta Babic, SRB 

+ 73 kg Olga Ivanova, RUS 

 

Søndagens danske kæmpere er: 

- 54 kg Naiem Soltani - første kamp mod Rusland 

- 58 kg Shaker Nazari - første kamp mod Hviderusland 

- 49 kg Katrine Lønbæk - første kamp mod Ukraine 

 

Husk du kan følge med på tpss.nl under live results. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

U 21 EM 2012: Katrine Lønbæk ude efter 2 kampe 

http://www.tpss.nl/siteframe.asp
http://www.tpss.nl/siteframe.asp


Katrine Lønbæk (-49 kg) fik 2 kampe ved U 21 EM i Athen. Første kamp blev vundet efter sudden death over Yuliya Khiminchuk fra 

Ukraine efter en meget tæt ordinær kamp. Anden kamp blev desværre endestationen for Katrine efter nederlag til Turkana Tahirli fra 

Azerbadjan med 9-13. Dagens øvrige danskere tabte deres første kamp. 

 

Naiem Soltani (-58 kg) led et ærgerligt nederlag, han han førte hans kamp mod russeren Stanislav Denisov indtil kun 5 sekunder før tid. Kampen 

endte med russisk sejr med 15-17. 

 

Shaker Nazari (-54 kg) tabte til Pavel Kulakou fra Hviderusland med klare 5-11 i en kamp hvor danskeren var med de første to runder, hvorefter 

hviderusseren kørte kampen hjem. 

 

Samlet hentede det danske hold 2 sejre og 8 nederlag ved U 21 EM i Athen, og selvom størstedelen af holdet var debutanter ved et senior EM er 

det sikkert en flok skuffede kæmpere der nu vender snuden hjem mod Danmark. 

 

Den sidste liste over U 21 Europamestre ses her: 

 

Herrer: 

- 54 kg Lovre Brecic, CRO 

- 58 kg Renat Tukhvatullin, RUS 

- 63 kg Cem Mehmet Kahraman, TUR 

- 68 kg Vladimir Dalakliev, BUL 

- 74 kg Julio Ferreira, POR 

- 80 kg Michel Fernandes, POR 

- 87 kg Jose Rodrigues, POR 

+ 87 kg Arman Silla, BLR 

 

Damer: 

- 46 kg Iryna Romoldanova, UKR 

- 49 kg Anastasia Valueva, RUS 

- 53 kg Kubra Durdane Cakir, TUR 

- 57 kg Nikita Glasnovic, SWE 

- 62 kg Aleksadndra Krzemieniecka, POL 

- 67 kg Haby Niare, FRA 

- 73 kg Violeta Babic, SRB 

+ 73 kg Olga Ivanova, RUS 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Austrian Open Poomsae: God sæsonafslutning for 

Tekniklandsholdet 
Et blandet hold af udvalgte udøvere fra tekniklandsholdet og talentholdet deltog i lørdagens Austrian Open i Wien. Stævnet i Østrig har 

status af ETU rangliste A-class stævne, hvilket betyder at var godt besat og flere af de store nationer bl.a. Tyskland deltog talstærkt. En 

enkelt gruppe havde 38 deltagere, så der var masser af modstand til danskerne. 

 



Det blev til en guldmedalje til Lis Borring og en bronze til Jacob Bochert samt flere flotte finalepladser. 

 

Lis topper efter weekendens guldmedalje ETU ranglisten, så resultatmæssigt var der fuld gevinst, men også præstationsmæssigt blev 

målsætningerne omkring ro, balance og kraft opfyldt på tilfredsstillende vis. 

 

Jacob Bochert som deltog i juniorklassen viste til Åbne Tyske at han kan gøre sig internationalt. Måske er den "tyske" teknikstil ved at være 

Jacobs speciale. I hvert fald kunne han uden tøven sikre sig en flot bronze og dermed sin hidtil bedste placering til et udenlandsk stævne. 

 

Nu kan landsholdet holde sommerferie, men der skal ikke slappes for meget af. Allerede 18.august starter efterårssæsonen med ETU A-class 

stævnet Finnish Open som samtidig er udtagelsesstævne til VM i december som foregår i Columbia. 

 

Nedenstående er samtlige resultater for de danske deltagere. 

 

Under 17 år herre 

3.plads: Jacob Bochert, Sønderborg 

6.plads. Jonas Walter, Bornholm 

 

Under 17 år damer 

Annaline Soeberg, Gladsaxe og Amalie Benfeldt, Skanderborg - Semifinale 

 

Under 29 år herrer 

5.plads. Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

Thomas Purup, Skanderborg - semifinale 

 

Under 29 damer 

Charlotte Pedersen og Alexandra Von Münchow, begge Gladsaxe - Semifinale 

 

Under 59 herre 

Jørn Chr. Andersen, Herlev og Carsten Borchert, Sønderborg - kom begge i finalen. 

 

Damer over 60 

1.plads: Lis Borring, Bornholm 

 

Pair under 29 

6.plads: Benjamin Harder og Alexandra von Münchow 

 

Med sportslig hilsen 

 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

 

Indbydelse til Senior Nationaltest kamp 
Til Landsholdskandidaten. Kære nuværende og potentielle landsholdskæmper så åbner vi op for udtagelse til Europa-cup i 

Grækenland og for landsholdsudtagelse 2013 Dette sker på en åben nationaltest d. 4. august på Århus Stadion (se indbydelse) Bemærk 

at indbydelsen er for alle som gerne vil byde ind og blive en del af det danske Taekwondo kamplandshold. Indbydelsen gælder for alle i 

seniorer. Minimum WTF 1. poom/dan. 

 

Vi byder dig velkommen til DTaF´s Senior-nationaltest. landshold anno 2013 udtages til DM 2012 i november mdr. 

 

Landsholdet vil fremover bestå af en brutto trup. Ud fra Brutto truppen udtages der en satsningsgruppe, som kan repræsentere Danmark ved en 

evt. slutrunde. (mesterskab) Satsningsgruppe udgør de kæmpere, der kan gøre sig gældende i medaljerækkerne, og derved sikre Danmark 

internationalt. 

 

Til NATIONALTEST skal du medbringe følgende. 



- Kopi af dit grænsepas 

- Kopi af DTaF pas 

- Kopi af WTF dan certifikat 

- Kopi af WTF kæmper licens (hvis den haves) 

- 2 nye pas foto (gælder kun nye kandidater) 

- Evt. liste med medicin (f.eks. ved allergi) som vi skal bruge til din sagsmappe 

- Oplysninger om evt. kroniske lidelse 

- Stamkort (udskrives og medtages I udfyldt tilstand) 

- Samarbejdsaftale I underskrevet og udfyldt tilstand.  

 

Aktiviteter 2012 

4. Aug. National test Aarhus 

25.-26. Aug. Landsholdssamling Plan kommer senere  

8.-9. Sep. Polen Open Washava 

15. Sep. WCTT København 

22.-23. Sep. Landsholdssamling Plan kommer senere 

17.-21. Okt. Europa-cup træningslejr Plan kommer senere 

21. Okt. Endelig udtagelse Euro.-cup. Plan kommer senere 

1.-5. Nov. Europa-cup. Grækenland 

24. Nov. Danmarks mesterskaberne Odense 

24. Nov. Offentliggørelse af LH. 2013 Odense 

 

Aktiviteter 2013 

12.-13. jan. Landsholdssamling Plan kommer senere 

02.-03. feb. Landsholdssamling Plan kommer senere 

08. feb. Trelleborg Open Sverige 

12.-25. feb. US-Open + Træningslejr USA/Mexico 

08.-17. mar. German Open Tyskland 

15.-17. mar. Dutch Open Holland 

29.-31. mar. Påskelejr Danmark 

05.-07. apr. Belgium Open Belgien 

20.-21. apr. Landsholdssamling Plan kommer senere 

17.-19. maj. Nordic Championships Norge 

08.-23. juni Træningslejr/VM Mexico 

 

Alle udgifter i forbindelse med stævner og samlinger er egenbetaling. 

 

Deadline: Tilmelding skal ske til undertegnet inden d. 31. juli 2012 

 

Evt. Spørgsmål rettes til :  

Dansk Taekwondo Forbunds EliteIdrætsudvalg 

DTaF's officielle Sommerlejr 2012 nærmer sig 
Så nærmer vi os årets DTaF sommerlejr i Brande. Vi håber rigtig mange vil deltage ved årets største taekwondo arrangement i 

Danmark. Har du endnu ikke tilmeldt dig, så kan du nå det endnu, men du kan ikke nå at bestille mad. Følg med og tilmeld dig: 

 

Med venlig hilsen 

Infoafdelingen 

Kickoff møde om visionsplanen for DTaF 
Vi er nu klar til at tage hul på visionsplanen for DTaF. Vi vil derfor gerne invitere til infomøde på tirsdag d. 17/7 kl. 19-21. Mødet finder 

sted på sommerlejren i Brande. Vi glæder os til at se så mange som muligt. 



 

Med venlig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 

Til alle gradueringsberettigede under DTaF 
Vi har i Teknisk Udvalg (TU) oplevet, at en del af eleverne som deltager ved Danfortræningen desværre ikke er helt klar til deres 

Danfortræning og Dangraduering. Det er ærgerligt at måtte sende en elev hjem, fordi eleven ikke har fået den fornødne undervisning, 

der kræves for at bestå en Danfortræning. Det gælder både kondition, teori og i praksis. 

 

De fleste Dan-aspiranter er velforberedte og fuldfører Danfortræning og Dangraduering tilfredsstillende, men vi ser desværre nogle elever, der 

ikke er klar. Så vi vil gerne påpege, at det er den gradueringsberettigedes ansvar, at de indstillede Dan-aspiranter kommer klar og velforberedte 

til Danfortræningen/Dangradueringen. 

 

Det er vigtigt, at den gradueringsberettigede gør sig klart, at han/hun selv er til eksamen, når ens elev/elever er til Danfortræning og selve 

Dangraduering. Det er desuden den gradueringsberettigedes ansvar, at undersøge om Dan-aspiranten har de krævede kurser, inden man indstiller 

dem 

 

Det der forventes af Dan-aspiranten til Danfortræning er et minimuskrav ifølge pensum under DTaF. Det er derfor uacceptabelt, hvis Dan-

aspiranten ikke kan sit pensum. 

Vi opfordrer derfor alle gradueringsberettigede til at læse indbydelser til Danfortræning/Dangraduering grundigt igennem, da det fremover ikke 

vil være muligt at deltage, hvis krav om kurser og tidsfrister ikke overholdes. 

 

På vegne af Dan-fortrænerne under DTaF 

Formand for Teknisk Udvalg 

Brian Rex Hansen 

Guld Barre prisen 
Frem til 30. september kan man nu indstille hold og personer, som fortjener at blive fejret for deres sejr, til Guld Barre prisen på 

10.000. 

 

Man kan finde materiale og ansøgningsskema på Facebook. 

HB konstituering 
Hovedbestyrelsen har arbejdet på hvordan vi får skabt en forbedret arbejdsform i Hovedbestyrelsen således at vi sikrer at alle områder 

bliver håndteret og også får taget et behørigt hensyn til at der er valgt nye folk ind i hovedbestyrelsen. 

https://www.facebook.com/pages/Toms/105824389469217?sk=app_344456712282100


 

Fremadrettet bliver det således at Ejnar Mikkelsen og Per Holdt Madsen dækker økonomiområdet i fællesskab, dog har Per stadig det 

overordnede økonomiansvar iht. til vores love. 

 

Ejnar vil også have kontakten til Info-afdelingen (PR, Web og Marketing) som Torben Sachmann Hansen fortsat er ansvarlig for. Derudover så 

vil Ejnar også være sparringspartner for Kathy Winther, BIU således at dette område kan opprioriteres fremadrettet, også af hensyn til de 

indsatser, som vil ske på dette område i forbindelse med igangsætningen af visionsarbejdet. 

 

På samme måde vil Per være sparringspartner for Jørn Andersen, EIU således at vi på dette område kan drage nytte af den viden som Per har 

eftersom han tidligere har haft ansvar for EIU-området. 

Kathy og Jørn vil selvfølgelig have det overordnede ansvar og primært arbejde med hhv. BIU- og EIU-området. 

 

Kit Støchkel vil have ansvar for lovmappen, hvor hun vil opdatere denne med de seneste vedtagelser. Lovmappen vil også blive reviewed og 

opdateret. 

Kit vil også arbejde med aftaler med frivillige leder, børneattester mv. 

 

I den kommende tid vil suppleanterne også bliver inddraget i forbindelse med konkrete projekter. 

 

Konkatperson vedr. denne meddelelse er: Ejnar Mikkelsen 

Orientering om kamplandsholdet 
Som en konsekvens af, at DTaF´s nationale elite ikke p.t. har niveauet til at gøre sig gældende i den internationale elite, tages Europacup 

(i Athen til nov.) ud af aktivitetsplanen. Det samme gør træningslejren op til Europacup´en. I stedet skal aktivitetsplanen tilføres 2 

ekstra weekendsamlinger i efteråret, så antallet af weekendsamlinger kommer op på 4. Herved får lhs-træneren mulighed for at arbejde 

mere individuelt med kæmperne og kommer tættere på dem. Der skal stadig deltages i alle øvrige stævner i aktivitetsplanen 

 

DTaF har et udviklingslandshold, og målet er derfor primært at udvikle vore kæmpere, så de på sigt får niveauet til, at forbundet atter kan vende 

tilbage til den internationale elite. Der fokuseres derfor ikke entydigt på at levere resultater i den kommende periode men i stedet på at udvikle 

og løfte de enkelte lhs-kæmpere fra deres nuværende niveau til på sigt: Internationalt niveau. Det gøres ved at deltage i de rette stævner på det 

rette niveau for kæmperne samt den rette forberedelse- og opfølgning gennem lhs-samlinger- og lejre samt den daglige træning hjemme i 

elitecenterklubben. Lhs-træneren skal derfor i samarbejde med de hjemlige elitecentertrænere udarbejde individuelle trænings- og 

konkurrenceplaner for de 8- 10 bedste lhs-kæmpere (resultatperspektiv). Der foretages en løbende evaluering af ovenstående – første gang til 

dec. 2012. 

 

Forbundet er fremover nødt til at prioritere midlerne til vort elitearbejde endnu skarpere end før, hvis vi skal gøre os håb om at vende tilbage til 

den internationale elite. Der gøres derfor op med en bred deltagelse ”pr. automatik” til alle store mesterskaber (EM, VM, EC, WC), hvor 

kæmperne udtages af DTaF. Fremover vil der kun blive udtaget kæmpere til de store mesterskaber, som har et dokumenteret niveau - i form af 

resultater fra internationale stævner på højt niveau. I enkelte tilfælde kan kæmpere med et velbegrundet (dokumenteret) resultatperspektiv evt. 

komme på tale. 

 

Kontaktperson vedr. denne nyhed: Jørn Chr. Andersen, EIU formand 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Taekwondo - den værdiudviklende sport – fælles mål og 

fælles ansvar 



Køreplan for visionsarbejdet: Hovedbestyrelsen har nu haft lejlighed til at mødes og drøfte tankerne og processen bag visionsarbejdet 

således at visionsarbejdet kan skubbes i gang igen. I sidste weekend var hovedbestyrelsen samlet hvor de enkelte temaer blev drøftet i 

detaljer. Planen er herefter følgende: 

 

Første infomøde blev afholdt på d. 17/7 på dette års sommerlejr i Brande. 

 

I ugerne 33-37 vil de enkelte temaer blive præsenteret på forbundets hjemmeside samt på Facebook. 

 

Sideløbende hermed inviteres der til dialogmøder 

 

Mødet på Sjælland afholdes på Scandic i Ringsted d. 28/8 kl. 19-21 

Mødet i Jylland afholdes på Hotel Hedegården i Vejle d. 4/9 kl. 19-21 

 

Vi glæder os til at se, tale og få input med fra så mange som muligt således at det bliver et fællesprojekt som vi alle kan bakke op omkring. 

 

Af hensyn til forplejning mv. vil vi gerne bede om tilmelding til dialogmøderne.  

Tilmelding skal sendes til Jan Jørgensen. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

OL 2012: Taekwondo OL starter onsdag i London 
I år er det 20 år siden Danmark fik sin seneste olympiske medalje, da Gergely Salim besejrede Juan Moreno i OL finalen ved legene i 

Barcelona. Desværre har Danmark ingen udøvere med i år, men er flot repræsenteret ved David Coupar, som fungerer som dommer 

ved OL. Nu kan vi alle se frem til nogle spændende dage med TKD fra London. 

 

Du kan se den endelige lodtrækning til OL vægtklasserne HER.  

Og der er virkelig lagt op til nogle knaldkampe i mange af klasserne. Se bl.a. hvordan den 5 dobbelte verdensmester Steven Lopez, USA skal 

starte sin OL kampagne ?  

 

Programmet for afvikling af TKD kan du downloade på stævnekalenderen. 

Du kan følge med på den officielle hjemmeside for London 2012 HER. 

Samt den olympiske hjemmeside HER.  

 

Vi er i kontakt med de danske tilskuere m.fl. i London og vil forsøge at bringe lidt nyheder og forhåbentligt også stemningsbilleder fra OL 

2012.  

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Nationaltest for Junior og Kadetter 
Nationaltesten er første step for at komme på DTAF's landshold og derefter kunne komme i betragtning til Kadet EM 2013 samt Junior 

EM 2013. 

 

http://www.wtf.org/wtf_eng/site/olymic_games/02_news.html
http://www.london2012.com/taekwondo/
http://www.olympic.org/taekwondo


Nedenstående kriterier der skal være opfyldt for at man kan deltage ved testen: 

 

Kadetter 

Aldersklassen for Kadetter er 12-14 år. (årgang 99-00-01) (dispensation i særlige tilfælde) 

Deltagere skal være minimum 4.kup. (dispensation i særlige tilfælde) 

Til Mesterskaber (EM,VM) skal man være 1. kup - Landsholdsledelsen kan IKKE søge dispensation 

 

Juniorer 

Aldersklassen for Juniorer er 15-17 år. (årgang 98-97-96) 

Deltagere skal være minimum 2.kup. 

Til Mesterskaber (EM,VM) skal man være 1. Dan - Landsholdsledelsen kan IKKE søge dispensation 

 

Sted:: 

Nørrebro TKD KLUB: Heimdalsgade 35, 2200 København N 

 

Fremmøde af klub træner påkrævet:: 

- Elevens daglige træner skal deltage for hver klub der har en elev til test. Træner for til opgave at hjælpe med til testen. 

 

Deadline:: 

Lørdag d. 25 august (Kadetter) 

Søndag d. 26 august (Juniorer) 

OL 2012: Se web TV fra London 
Så kom kampene igang i ExCel arena i London. Det er lidt svært at finde TV stationer som har programsat kampene, men på web er 

der flere muligheder for at følge med Du kan se kampene på flg. link: 

 

På Eurovisionsports - London 2012 HER. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

OL 2012: Bonilla og Wu fortjente Olympiske Mestre 
OL's første 2 sæt taekwondo medaljer blev i dag uddelt. Og der var tale om helt klare sejre i begge OL finaler. Kineseren Wu Jingyu 

vandt alle sine kampe i kvinder -49 kg fuldstændigt suverænt. Og i finalen var hendes modstander Brigitte Enrique, Spanien nærmest 

kun statist. I mændenes klasse -58 kg gik Verdensmesteren Joel Bonilla, Spanien ligeså overlegen gennem OL turneringen. 

 

I finalen kom Bonilla hurtigt foran med 4-0 mod koreaneren Daehoon Lee. Det åbnede kampen fuldstændig op, og tvang Lee til at forcere resten 

af kampen. Og i kontrafasen kunne Bonilla styre sin koreanske modstander og finaleresultatet var aldrig i fare. 

 

Torsdag skal kvindernes -57 kg og mændenes -68 kg klasser afvikles. Huske du kan følge med i livefeed HER. 

 

Vi har i dag været i kontakt med Mickey Svendsen for at få lidt indtryk af OL og lidt fra dagens indledende runder, hvor Mickey og tre 

klubkammerater var til taekwondo: 

 

http://www.eurovisionsports.tv/london2012/index.html?video_id=8160
http://www.eurovisionsports.tv/london2012/index.html


"Første dag ved Tkd OL som var yderst godt organiseret. Det er nemt og hurtigt at komme ind i hallen og samtidig har man en fornemmelse af at 

sikkerheden er i top. Hallen er godt konstrueret med tilskuerpladser på begge sider af kamparealet. Speakeren stod for at holde energien blandt 

tilskuerne høj mellem kampene og de mange tilskuere stod selv for stemningen under kampene som generelt var af høj standard. Specielt kan 

nævnes den svenske herrekæmmper Uno i under 58 kg, som tabte knebent til Verdensmesteren Bonilla med et point som blev scoret i sidste 

sekundt. En anden ting som gjorde setupet super godt var flowet mellem kampene som startede hvert kvarter uden forsinkelser, hvilket vi jo ikke 

altid er vant til fra stævnerne i dk :-) Desuden havde dommerne mikrofon på hvilket også gav en god og nærværende oplevelse. 

Dommerpræstationerne var generelt upartiske og standarden var meget høj. Specielt kan David Coupars præstation nævnes som var den eneste 

dansker på banen :-)" 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

OL 2012: Tyrkisk og Britisk guld på andendagen 
Jade Jones, Storbritanien i kvindernes 57 kg klasse blev en flot Olympisk Mester og bidrog dermed til det fantastiske OL 

arrangørnationen har haft i London. Jade's kamp mod kineseren Hou var tæt og efter sejren væltede hallen i jubel. I mændenes 68 kg 

klasse blev det til en meget tæt finale mellem Tyrkiets Servet Tazegul og Irans Mohammed Motamed. Kampen var styret af Tazegul og 

iraneren kom kun tæt på til sidst, hvor tyrken skulle lukke kampen ned. 

 

Kampen var styret af Tazegul og iraneren kom kun tæt på til sidst, hvor tyrken skulle lukke kampen ned. Så helt fortjent Guld til Tazegul. 

 

Den anden af de nordiske deltagere ved OL Suvi Mikkonen, Finland tabte sin bronzekamp klart mod Taipei 2-14. Så der er endnu ingen 

medaljer til Norden. 

 

Her følger endnu et lille input fra vores mand i London - Mickey Svendsen: 

 

"Så er vi ved anden dagen til OL. Prisen for at se Taekwondo ligger på hhv. 35, 45, 55 og 65 pund. For de billige billetter, sidder man helt ude i 

siden og forneden, og jo dyre de bliver jo tættere kommer man på midten af hallen hvor den ene bane er lagt ud på podie. Dagen er opdelt i 3 

perioder, med en herre og dame vægtklasse hver dag og startende med de små klasser. Så hvis man skal ind en hel dag skal man F.eks af med 

3x45 pund = ca. 1300 kr for en hel dag. 

1. Del: 1/8 finaler (16 kampe) 

2. Del: 1/4 finaler og semifinale  

3. Del er: bronze kamp, finaler og opsamlings kampe, det vil sige at hvis man har tabt til den som kommer i finalen, har man en chance mere for 

at kæmpe om bronze.  

Stemning i hallen er helt faktastisk. Der fuld musik i pauserne og mellem kampen, man starter også med at man lave bølgen" 

 

Her er en lille smagsprøve på stemningen i hallen: https://youtu.be/hCE-HG-1l6k 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

OL 2012: Koreansk og Argentinsk guld på 3. dagen 
Koreanske Kyung Seon Hwang, 67 kg blev en fortjent Olympisk Mester efter hendes overbevisende sejr på 12-5 over Tyrkiets Nur 

Tatar. Tyrken kæmpede godt op med Hwang i første runde, men herefter dominerede koreaneren og sikrede dermed Korea's første 

guld medalje i taekwondo. Når man nævner navne som Lopez - USA, Karami - Iran eller Azizov - Azerbadjen taler man normalt om 

medaljetagere ved store mesterskaber. Men det blev ikke tilfældet ved dette års OL i 80 kg klassen. 

https://youtu.be/hCE-HG-1l6k


 

Den Olympiske Mester hedder nu Sebastian Crismanich og kommer fra Argentina. Crismanich vandt en meget taktisk og afventende finale mod 

spanske Nicolas Hemme med 1-0. Kampen var lidt en ørkenvandring med ingen scoringer indtil det sidste 1/2 minut, hvor Crismanich satte det 

afgørende spark ind. Så en meget overraskende guldmedalje til Argentina i en meget stærk 80 kg klasse. 

 

Udover at KyTu Dang, som er official ved OL, var aktiv omkring hallen i London og David Coupar gør det godt som dommer, så var endnu en 

dansker i action i dag. Josef Salim, en af Danmarks bedste kæmpere nogensinde, sekunderede Lutalo Mohammad, Team GB frem til en flot 

bronzemedalje i 80 kg klassen. Lutalo Mohammad blev udtaget til OL i 80 kg klassen på bekostning af den helt store britiske profil de seneste år 

Aaron Cook, som ligefrem kørte en ankesag mod det britiske forbund for at blive udtaget i stedet for. Og mon ikke dagens resultat igen starter 

den polemik op igen ?  

 

Her er endnu et lille input fra Mickey Svendsen: 

 

"Vores egen Dang Dinh Ky Tu underholdt de små ude i forhallen mellem perioderne, med spark på pletter og veste. WTF demonstration team 

lavede opvisning inden kvart- og semifinalerne, og det var en super opvisning. Stemningen er stadig super, mange briter var mødt op for at 

heppe på deres egne kæmpere, og da de blev slået ud, forlod en del hallen. Deres mandlige kæmper Lutalo Mohammad blev slået af en stærk 

spanier, vi sad lige imellem den spanske og britiske lejr og stemningen var intet mindre end fantastisk." 

 

Fredag blev også et farvel til den sidste aktive nordiske deltager Elin Johansson, Sverige som tabte både sin indlendende kamp og første kamp i 

bronzeopsamlingen. 

 

Dermed er det kun de nordiske dommere Stig Ove Ness - Norge, Chakir Chelbat - Sverige, Hlynur Gissurarson - Island og selvfølgelig vores 

egen David Coupar, som vi kan glæde os over ;-) 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

OL 2012: OL slutter med to knaldfinaler 
Taekwondo turneringen fik en flot flot afslutning lørdag aften i London. De to finaler i de tungeste vægtklasser var en fin reklame for 

taekwondo som olympisk disciplin. Først leverede Milica Mandic, Serbien og Anne-Caroline Graffe Frankrig en super spændende og 

tæt finale med god action hele vejen igennem, med serbiske Mandic som OL vinder med 9-7. I mændenes +80 kg finale var 

overraskelsen Anthony Obame, Gabon ved at tage det olympiske guld, da favoritten Carlo Molfetta, Italien fik udlignet Obames føring 

kort før slutningen af 3 runde. 

 

Kampen kunne heller ikke finde sin afgørelse ved Sudden Death og så måtte OL's sidste kamp afgøres af dommerbeslutning. Og her trak 

Molfetta det længste strå i en meget lige finale og hente OL guld hjem til Italien. 

 

Dermed er OL færdig for denne gang og det er tid til at kigge frem mod næste store mål - OL 2016 i Rio.  

 

Nationskonkurrencen ved OL blev vundet af : 

1. Spanien med 1 guld og 2 sølv 

2. Kina med 1 guld, 1 sølv og 1 bronce 

3. Tyrkiet og Korea med 1 guld og 1 sølv hver. 

 

Det er glædeligt at se bredden i konkurrencen ved OL og at tingene ikke altid går som man tror. Det er også glædeligt at ikke færre end 20 lande 

tog medalje ved legene i London. Det lover godt for fremtiden - forhåbentligt også for vores kommende topkæmpere. 

 



Vi kan alle være stolte over vores dommer David Coupars indsats i London. David har virkelig gjort en flot figur ved OL, hvor han virkelig 

var synlig og arbejdede flot som repræsentant for Danmark. David har målrettet arbejdet på OL udtagelsen og det har betydet at han de seneste 

mange år har måttet tage fri fra arbejde og rejst Verden tynd for at etablere sin navn og i sidste ende at kæmpe for OL udtagelsen og nu 

deltagelsen i OL, som må være det største en dommer kan opnå i sin karriere. Vi glæder os til at bringe Davids indtryk videre her på sitet så snart 

Mr. Coupar kommer hjem til Danmark. 

 

Tak for en flot indsats Coupar !!! 

 

Tak til alle som har hjulpet med OL dækningen: Mickey med input og fotos/video fra London og dem som har været gode til at komme med 

oplysninger om dækningen på vores facebook side. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

Skolesamarbejde 
Så er skolerne så småt ved at starte op igen efter sommerferien, og hvis din klub trænger til at gøre sig bemærket i lokalsamfundet, kan 

et skole- eller SFO-samarbejde være en rigtig god idé. Hvis jeres skolesamarbejde opfylder nedenstående betingelser, kan klubben 

desuden søge om 1000 kr. fra forbundet, som f.eks. kan bruges til at støtte deltagelse i turneringer, eller hvad I nu står og har brug for i 

klubben. 

 

Link til ansøgningsskemaet (Sendes til udviklingskonsulent@taekwondo.dk) 

 

Skolesamarbejde 

Skolen/SFO’en og klubben underskriver en kontrakt. Kontrakten indebærer, at der arrangeres et forløb, dvs. at der minimum skal afholdes 

aktiviteter i samarbejdet to gange. Aktiviteter kan være, at klubben underviser på skolen eller at en skoleklasse kommer på besøg i klubben. 

Flere aktiviteter eller kontrakter med den samme skole/SFO kan ikke udløse mere tilskud. 

Dokumentationskrav: Kontrakt med skolen/SFO’en 

 

Hvis I ønsker at gennemføre et skolesamarbejde, eller hvis I har spørgsmål, er det næste skridt at kontakte DTaF’s udviklingskonsulent; Mia 

Bergsbo, udviklingskonsulent@taekwondo.dk, tlf. 24 89 82 00. Konsulenten vil kunne fortælle jer, hvordan I kan få igangsat aktiviteten, 

hvordan I får ansøgt om tilskuddet og vil sende jer den kontrakt I skal bruge til skolerne. Midlerne udbetales efter aktiviteterne er afsluttet, 

medmindre andet er aftalt. 

 

Du kan i øvrigt læse mere HER. 

OL 2012: En rapport fra David Coupar 
DU kan her læse en beretning om vores OL dommer David Coupars oplevelser ved OL i London: "Pludselig er det hele forbi. Tilbage til 

virkeligheden. 6 ugers sommerferie, som også blev brugt til forberedelsen. En lang rejse med mange udfordringer, men også gode 

oplevelser, sammen med nye og gamle venner fra hele verden. En rejse som faktisk begynder til forskellige Europæiske stævner i 2009-

2010. 

 

Senior VM i Gyeongju, Korea (2011), OL Kvalifikation i Baku, Azerbaijan, hvor alle kæmperne fra hele verden deltog (2011). PanAm OL 

Kvalifikation i Queretara, Mexico (2011) og Test Event i London i december 2011. Den sidste udfordring til ”drømmen” var så WTF´s African 

Kvalifikation i Kairo, Egypten (2012) og Junior VM i Sharm El Sheik, Egypten.  

En fantastisk hjælp og et stort tak til Dansk Taekwondo Forbund, som har støttet mig hele vejen. Min arbejdsplads skal også have tak fordi vist 

stor tolerance over mit fravær i forbindelse med de mange stævner.  

http://www.taekwondo.dk/tilskudsordninger.asp
http://www.taekwondo.dk/skole.asp


Flybilletter og diverse Visum skulle betales, og mange uger hvor jeg skulle bede at få fri (uden løn).  

Den allerførste udfordring som skulle overvindes var i Baku, Azerbaijan, hvor WTF inviterede 100 dommere fra Europa (85) og Afrika (15). 

Disse dommere skulle så føres igennem et temmelig hårdt udvælgelsesprogram. Man kan forestille sig, at alle brænder for at blive udtaget til 

OL.  

WTF holdt 3 camps, (total 260 dommere fra hele verden) nemlig i Azerbaijan, Kina, og Mexico, og formålet var at udvælge 60 internationale 

dommere fra 5 kontinenter. Der skulle gennemføres lægecheck, fysiske tests, scoretest, kampledertest, teoritest og engelsk mundtligt. 

Disse 60 dommere deltog så i de kvalifikationsstævner som blev holdt i 2011 og 2012, nemlig i Mexico, Thailand, Afrika, New Caledonia og 

sidst i Rusland. (Hver dommer skulle til mindst 2 stævner). Når alle kvalifikationsstævner var overstået, valgte WTF de sidste 30 dommere som 

blev udtaget til OL. Jeg fik besked fra WTF, dagen før jeg skulle til Trelleborg Open i februar 2012.  

Men der ventede stadig 2 træningcamps. En i Azerbaijan og en i Kina. Træningscampen i Kina var speciel, ikke kun fordi dommerne blev 

inviteret og skulle deltage, men også sekundanterne fra de forskellige lande. Det gjorde, at både sekundanter og dommere fik en fælles forståelse 

til OL London 2012.  

Endelig kom dagen, hvor jeg skulle afsted til London. Jeg fløj fra Billund den 5.08.12 over Amsterdam og landede i Heathrow ca. kl. 16.00. 

Ventede i lufthavnen på min gode ven Mohammed Argoubi fra Holland, som ankom kl. 17.00.  

Der var heldigvis god hjælp fra de mange frivillige som kunne fortælle os, hvordan vi kom til vores hotel. God togforbindelse og et 

samlingssted, hvor vi blev hentet af en venlig buschauffør som kørte os til hotellet. Et fint hotel, direkte ved en flod og 5 minutter til hallen 

(ExCel), som kunne nås til fods. Efter registreringen fik jeg hvide dommersko udleveret, som var 3 nummer for store. De kunne ikke byttes, og 

heldigvis havde jeg mine egne dommersko med. Heldigt, at en anden dommer kunne bruge skoene. Aftensmaden skulle vi selv sørge for. 

Det blev fra en drugstore. En cola og noget jeg ikke kunne identificere. Jeg tror det var en slags kødtærte (”en pie”). Den første aften gik så med 

at møde Hlynur fra Island, lidt snak på værelset.  

Næste dag 6.08.12 var der morgenmad kl. 08.00. En time senere udlevering af ens tøj til alle Taekwondo dommerne. Det tog 4 timer fra kl. 

09.00 til ca. kl. 13.00. Bukser, skjorter, jakke, sko skulle jo passe og ændres hvis tøjet var for stort eller for små. Vi fik sko som skulle bruges, og 

som heldigvis passede. Alle sportsgrene fik det samme tøj. Selvom jeg syntes, at det tog lang tid, så var organisationen i top. Hundrede af 

hjælpere gjorde et godt stykke arbejde. 

Kl. 14.00 skulle der være teoriundervisning, men vi ventede forgæves. Kl. 16.00 kom den officielle stævnelæge endelig, og fortalte hvordan vi 

skulle forholde os i en evt. knock out. Ventetid igen og kl. 19.00 tilbage til hotellet.  

Bagefter var der aftensmad. Det engelske køkken lever op til sit ry, at grøntsager er kogt for meget og uden smag. (Det blev værre). Dagen blev 

sluttet af med en gåtur. 

Den 7.08.12 var så den sidste dag, før Taekwondo skulle begynde. Der var teoriundervisning fra kl. 09.00 til kl. 12.00. Middagsmad til kl. 14.00 

og om eftermiddagen lidt praksis som kampleder, give point og indmarch.  

Aftensmad og tidligt på værelset og slappe af med TV.  

Så kom den første dag som alle har ventet på. 4 dage med Taekwondo. Alle 10.000 billetter pr dag var udsolgt. Fantastiske kampe og venskab 

mellem kæmperne. Det var interessant at se en finalekamp mellem Spanien og Argentina. Spanien har en meget afventende stil (meget kedeligt, 

men effektiv efter min mening) og scorede point med forreste skubbe spark, mens Argentinas stil var mere aggressiv med mange dreje spark og 

spark til hovedet. Det var Argentina som vandt. En super dygtig kæmper som fik guld-medaljen. 

Sikke en finalekamp mellem Italien og Gabon. Det stod 9:6 til Gabon ca. 10 sekunder før 3. runde var færdig, og så scorede Italien med et 

hovedspark til 9:9. I Sudden Death var der ingen afgørelse og Italien vandt på dommerafgørelse. Gabon fik deres allerførste OL sølv medalje. 

Det var stort og godt for Taekwondo. Efter min mening var alle kampene fair og gennemsigtig. Sekundanterne brugte deres Kvota-kort klogt. 

Der var ikke en eneste kamp hvor jeg syntes, at modstanderen skulle vinde. Efter 4 dage var der ikke en eneste protest.  

Vi måtte ikke bruge vores mobiler og skulle, aftenen før Taekwondo startede, aflevere alle mobiler. Pc’er måtte ikke medtages til hallen. Alle 

dommerne opholdt sig i et stort rum. Der var opstillet 5 fladskærme, hvor vi kunne følge med i kampene. Toiletbesøg ikke alene. En assistent 

skulle ledsage os derhen. Jeg nåede lige at hilse på Dang Ky Tu. Han var den eneste dansker som jeg mødte i London. Jeg blev også lidt 

overrasket over både at se Josef og Gerry Salim som sekundanter. De har bare ikke forandret sig, selvom det er mange år siden jeg har set dem.  

Dommernes dage begyndte kl. 06.30. Bad, morgenmad og dommertøj på. Møde i receptionen kl. 07.20 og fælles afgang til hallen.  

Kl. 08.00 fik vi besked på, hvem der skulle på banen. Kampene startede præcis kl. 09.00. 4 kampe hver time. Middagsmad fra kl. 13.00-15.00. 

Kampe til kl. 18.00. Aftensmad til kl. 20.00.  

Maden blev indtaget i et ekstra rum kun til dommerne. Både middag og aften den samme mad. Næsten ingen variation. Det var lidt kedeligt.  

Nøjagtig kl. 20.00 begyndte så alle repechage, semi og finalekampene. Vi var færdige alle 4 dage ca. kl. 23.00. Et hårdt program. Hver morgen 

fik vi at vide hvilke fejl der blev lavet. Små fejl. Efter den allersidste kamp fik vi at vide, at der ikke var en eneste protest. Alle var lettede og 

lykønskede hinanden. Chakir Chelbat fra Sverige (WTF´s dommerformand og Jay Lee (WTF) gjorde et super arbejde. WTF´s præsident Dr. 

Choue udleverede certifikater og sagde, at sandsynligheden for, at Taekwondo fortsætter som Olympisk disciplin er stor. Det var fantastisk at 

høre. Om aftenen blev vi inviteret til en lille reception med ost og vin. Dejligt afslappende, men de fleste var trætte og det blev ikke sent. Dagen 

efter den 12.08.12 sov alle længe. Vore billetter til afslutningsceremonien skulle hentes kl. 13.00. Jeg og nogle andre dommere tog direkte til 

”Olympic Park” hvor vi så os lidt omkring og spiste aftensmad sammen.  

Ceremonien var fænomenal og førsteklasses underholdning med mange gode kunstnere. George Michael er bare fremragende.  

Med en fantastisk følelse, men overtræt og udmattet gik det så tilbage til Denmark dagen efter.  

 

Med sportslig hilsen 

David Coupar" 

Finnish Open succes: Det var da ik' så ringe endda 



Ovenstående skal siges og forstås med jysk accent og er meget sigende om det danske teknik landsholds præstation. Tekniklandsholdet 

åbnede i denne weekend efterårssæsonen med deltagelse til Finnish Open. ETU A-class stævnet blev afholdt i Turku med deltagelse fra 

14 nationer, heriblandt deltog en verdensmester fra Korea. En god opvarmning til VM senere i år og stævnet fungerede da netop også 

som udtagelses stævne til VM. 

 

Danmark lagde hårdt ud fra dagens start og tog en guldmedalje i Team Herre under 29 år. Thomas Purup (Skanderborg), Esben Dall (Viby) og 

Jacob Bochert (Sønderborg) havde måske ikke de mest skræmmende modstandere, men trioen kunne ikke alene være tilfreds med resultatet, 

præstationen var noget af det bedste de har leveret til et stævne. Holdet er under opbygning, og selvom de ikke er klar til VM udtagelse endnu, så 

er det et stort skulderklap til drengene. 

 

Og der var mere guld til Danmark. Lis Borring (Bornholm) bragte sig klart i front i gruppen Damer over 60 år. Lodtrækningen var den værst 

tænkelige for Lis, men det var en sund oplevelse for hende at prøve disse figurer og derved få dem afmystificeret lidt. 

 

I Junior Dame gruppen deltog Maria Buchardt (Gladsaxe) og det gjorde hun rigtig godt. Hun fik en sikker sølvmedalje og havde hun haft lidt 

mere tempo og kraft i teknikkerne var det ikke urimeligt at hun havde taget et skridt op ad medaljeskamlen. 

 

Den tilsvarende Herregruppe var også med danskere blandt de bedste. Juniorgruppen blev domineret af danskerne som blev 2, 3 og 4. Mads 

Fencker (Islev) tog det længste stå og løb med sølvet, mens Jacob Borchert (Sønderborg) kun 0,03 point efter tog bronzemedaljen. Jonas Walter 

(Bornholm) kom på 4.pladsen også ganske tæt på de to landsholdskamerater. 

 

Synkron pigerne kunne også være med i feltet af medaljetagere. Og kun en større fejl forhindrede guldet. Sanne Jensen (Skanderborg), Henriette 

Dalsten og Charlotte Pedersen (begge Gladsaxe) var absolut bedste i gruppen, men et kampråb på det forkerte tidspunkt kostede for mange point. 

Heldigvis var de dog så overlegene, at de trods fejlen kunne sikre sig sølvmedaljerne. 

 

I Par under 29 år havde Benjamin Hellegaard-Harder og Alexandra von Munchow (begge Gladsaxe) en off day, men heldigvis tog 

landsholdskollegerne Michelle Sejersgaard Jacobsen (Herlev) og Jonas Walter (Bornholm) kampen op og trods en fejl i finalen kunne de hive 

bronzen hjem til Danmark. 

 

I Herre under 39 år er Kim Nedergaard (Skive) duksedreng på ETU's rangliste. Så der var noget at leve op til. Kim gik ikke op til hans bedste så 

det blev desværre "kun" til en bronze. Man bemærker dog at der på 2.pladsen var en helt ukendt tysker som nok stadig ikke står til tysk 

landsholdsudtagelse på baggrund af denne præstation. 

 

Således blev det til 2 guld, 3 sølv og 3 bronze til Danmark. "Der blev vist rigtig mange gode takter, men der er stadig en masse ting at arbejde 

med frem mod VM. Enkelte lever ikke op til egne forventninger og underpræsterer også. Der skal således fortsat trænes målrettet, ikke bare frem 

mod VM men i det hele taget for at skabe fortsat udvikling for Tekniklandsholdet", siger Landstræner Mark Lee Larsen. 

Faktisk blev det til to guld mere, men det var i de ikke officielle klasser. Her tog Annaline Søeberg og Christian Pilgaard (begge Gladsaxe) guld. 

I den kommende uge skal landsholdsledelsen snakke sammen og efterfølgende offentliggøres VM udtagelsen. Der afholdes VM i Columbia i 

december 2012. 

 

Mvh, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Husk tilmelding til dialogmøderne om Visionen 

"Taekwondo - den værdiudviklende sport - fælles mål og 

fælles ansvar" 
Mødet på Sjælland afholdes på Scandic i Ringsted d. 28/8 kl. 19-21 Mødet i Jylland afholdes på Hotel Hedegården i Vejle d. 4/9 kl. 19-21 

Tilmelding skal ske til Jan Jørgensen, breddekonsulent@taekwondo.dk, gerne 2 dage før dvs. hhv. 26/8 og 2/9. I øvrigt kan det oplyses 

at første møde i de arbejdsgrupper der etableres afholdes som et fælles kick-off møde, den 11/9 på Scandic Odense kl. 17.30. 



 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

DIF idrætsmiljø for unge 
Ønsker din klub at deltage i et klubudviklingsprojekt med fokus på at udvikle og involvere unge i foreningslivet, samtidig med at 

foreningen selv bliver mere ungdomsvenlig? Så er det nu, I skal søge om at deltage. Det er de 13-19-årige, der er i fokus, og som de fleste 

andre sportsgrene, oplever taekwondo også et frafald i denne aldersgruppe. 

 

Det kræver hårdt arbejde og en helhjertet indsats fra alle parter at være med i dette klubudviklingsforløb. Klubben skal arbejde med seks 

fokuspunkter. Arbejdet skal munde ud i en handlingsplan, som efterfølgende skal implementeres i foreningen. Samtidig skal de unge i klubben 

arbejde med et praktisk projekt. Forbundet stiller en coach til rådighed, som kan støtte op og rådgive om forløbet. 

Hvis klubbens handlingsplaner og de unges praktiske projekt bliver godkendt får klubben certifikat som forening med ”DIF idrætsmiljø for 

unge.” Certificeringen udmunder i 3000,- fra DIF og 3000,- fra forbundet. 

Klubben skal finde to ledere og to unge, der kan repræsentere klubben til kickoff-dagen den 15. september i Idrættens Hus i Brøndby. 

Hvis I er interesserede i at deltage, så skriv en mail til Mia Bergsbo påudviklingskonsulent@taekwondo.dk inden den 30. august. Beskriv kort, 

hvorfor I gerne vil være med i DIF idrætsmiljø for unge. 

 

Du kan i øvrigt læse mere HER. 

Vision: Tema - Tilbud til klubber 
Taekwondo – den værdiudviklende sport – fælles mål, fælles ansvar. Tiden er nu kommet til at flere i Dansk Taekwondo Forbund skal i 

gang med at sætte ord og handlinger på vores strategi arbejde. Indenfor Temaet ”Tilbud til klubberne” har vi fastsat følgende mål: - I 

samarbejde med klubberne at etablere og udvikle attraktive tilbud til fastholdelse og rekruttering af medlemmer, trænere og ledere 

 

Baseret på en foreløbig analyse af medlemsudviklingen kan vi se at alle klubber er rigtig gode til at tiltrække nye medlemmer.  

 

Vi lægger derfor op til at vi i fællesskab med klubberne vil arbejde for at fastholde disse nye medlemmer i endnu længere tid end vi gør i dag. 

Over de næste 2 år vil vi sammen med udviklingskonsulenten iværksætte konkrete tiltag med det formål at fastholde medlemmer. Dette arbejde 

skal munde ud i at vi udarbejder en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi med konkrete mål og handlingsplaner, som klubberne kan bruge i 

deres hverdag. 

 

Målet er at vi i 2014 har endnu flere medlemmer, endnu flere klubber og at vi i 2014 har et endnu mere detaljeret servicetilbud til medlemmer og 

klubber. 

 

Alt dette vil vi komme ind på ved dialogmøderne d. 28/8 i Ringsted og d. 4/9 i Vejle. 

Herefter vil der indenfor temaet ”Tilbud til klubberne” blive etableret 1 arbejdsgruppe bestående af 4-6 medlemmer, som vil arbejde med at 

formulere forbundets fastholdelses og rekrutteringsstrategi.  

 

Arbejdet i arbejdsgruppen vil bestå af ca. 4 møder af 4 timers varighed som vil forløbe indtil slutningen af januar 2013. Første møde vil ske som 

et fælles Kick-off møde der afholdes på Scandic Odense d. 11/9 kl. 17.30. 

mailto:udviklingskonsulent@taekwondo.dk?subject=Kontakt%20DIF%20Idr%C3%A6tsmilj%C3%B8
http://www.taekwondo.dk/unge.asp


 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Vision: Tema - Sportslig udvikling 
Taekwondo – den værdiudviklende sport – fælles mål, fælles ansvar: Tiden er nu kommet til at flere i Dansk Taekwondo Forbund skal i 

gang med at sætte ord og handlinger på vores strategi arbejde. Indenfor Temaet ”Sportslig udvikling” har vi fastsat følgende mål: - Den 

røde tråd i talent- og elitearbejdet er fuldt implementeret - I samarbejde med klubber etableres og udvikles træningstilbud til alle 

uanset alder og niveau. 

 

Over de sidste 2 år har vi igangsat aktiviteter og etableret strukturer, som skal understøtte talent og elitearbejdet, både i forbundsregi og klubregi. 

I fællesskab har vi fastlagt hvad vi forstår med et talentcenter således at der er langt mindre begrebsforvirring end tidligere. Nu skal arbejdet 

iværksættes med at være mere koordinerede i handlingsplaner og udvikling således at vi i fællesskab kan fortsætte i den positive retning vi 

allerede bevæger os i, således at vi med større hastighed igen kommer op i eliten. 

 

Derudover kan der arbejdes på at etablere talentcentre på teknik siden i lighed med de nuværende på kamp. Dette skyldes at vi gerne vil 

understøtte det talentarbejde som allerede sker lokalt, dog skal det også ske på et passende grundlag, således at det sikres at alle kan få noget ud 

af det.  

 

Vi har desuden et mål om at igangsætte udarbejdelsen af ATK, som også gerne skulle kunne bruges til at redegøre for hvorvidt udviklingsbanen 

skal gøres endnu bredere end i dag, hvor den danner grundlag for udøvere fra 12 år og op efter.  

 

Alt dette vil vi komme ind på ved dialogmøderne d. 28/8 i Ringsted og d. 4/9 i Vejle. 

Herefter vil der indenfor det sportslige tema blive etableret 2 arbejdsgrupper bestående af hver 4-6 medlemmer. Den ene gruppe vil arbejde med 

at udarbejde en talent- og elite strategi. Den anden arbejdsgruppe vil arbejde på at udarbejde en breddestrategi.  

 

Arbejdet i arbejdsgruppen vil bestå af ca. 4 møder af 4 timers varighed som vil forløbe indtil slutningen af januar 2013. Første møde vil ske som 

et fælles Kick-off møde der afholdes på Scandic Odense d. 11/9 kl. 17.30. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Vision – Tema: Kommunikation og branding 
Tiden er nu kommet til at flere i Dansk Taekwondo Forbund skal i gang med at sætte ord og handlinger på vores strategi arbejde. 

Indenfor Temaet ”Kommunikation og Branding” har vi fastsat følgende mål: - Den interne kommunikation bygger på åbenhed, 

synlighed, og gennemskuelighed - Den eksterne kommunikation er rettidig, værdibaserede og synliggør samfundsansvar - Vi vil kendt 

for at skabe muligheder og realisere dem 

 

Allerede nu ved vi at vi har rigtig meget at byde på, meget mere end sport, som vi kan blive langt bedre til at udbrede kendskabet til. Vi vil 

derfor arbejde fokuseret på at udbrede de gode historier fra taekwondo miljøet, det være sig både i klubregi og i forbundsregi.  

 

Det er i denne sammenhæng at forslaget til visionen om at være den værdiudviklende sport skal ses.  

 

Alt dette vil vi komme ind på ved dialogmøderne d. 28/8 i Ringsted og d. 4/9 i Vejle. 

Herefter vil der indenfor temaet ”Kommunikation og Branding” blive etableret 1 arbejdsgruppe, bestående af 4-6 medlemmer. Denne gruppe vil 

arbejde med følgende spørgsmål:  

 



- Hvordan skaber vi åbenhed, synlighed og gennemskuelighed omkring den interne kommunikation? 

- Hvordan får vi den eksterne kommunikation til at være rettidig, værdibaseret og til at synliggøre vores samfundsansvar? 

- Hvad er kernen i Taekwondo?  

- Hvad adskiller os fra alle de andre kampsportsidrætter? 

 

Arbejdet i arbejdsgruppen vil bestå af ca. 4 møder af 4 timers varighed som vil forløbe indtil slutningen af januar 2013. Første møde vil ske som 

et fælles Kick-off møde der afholdes på Scandic Odense d. 11/9 kl. 17.30. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

VIP inspirationsdag for ungdomstrænere. 
Brænder du for at give unge en god oplevelse med deres idræt og for at udvikle unge gennem idrætten, så skynd dig at søge en gratis 

plads på VIP dagen for ungdomstrænere. Alle som træner et ungdomshold med udøvere mellem 13 og 18 år i en idræt under et af DIF’s 

specialforbund kan ansøge. 

 

DIF inviterer til 

VIP inspirationsdag for 100 ungdomstrænere i 

Idrættens Hus, Brøndby  

den 7. oktober fra 9.30 til 16.30 

 

Du får: 

 

 fyldt energidepoterne op med ny inspiration til trænerrollen 

 mere viden om hvem de unge er 

 ”en på opleveren” sammen med 99 andre ungdomstrænere 

 konkrete idéer til nye team-træningsøvelser 

 mulighed for at blive ambassadør for DIF’s nyeste ungdomstrænerkursus ”TeenCoach” og få lækkert sportsudstyr til dig selv 

 en fed goodie bag 

 fuld forplejning hele dagen 

 mulighed for gratis overnatning i Idrættens Hus fra lørdag den 6.10. til søndag den 7.10., hvis du kommer fra Jylland eller Bornholm (begrænset 

antal pladser) 

 gratis billet til superligakampen mellem Brøndby IF og AaB såfremt kampen spilles den 7. 10. 2012 kl. 19.00 (kampdato og tidspunkt er ikke 

fastlagt endnu) 

DIF er vært for arrangementet, som er gratis for 100 udvalgte ungdomstrænere, som ønsker at være ambassadører for DIF´s TeenCoach kursus. 

Som ambassadører forpligter man sig til at være en god rollemodel for andre ungdomstrænere i holdning og handling og bliver belønnet med 

personligt udstyr, når man opretter et TeenCoach kursus lokalt. 

 

DIF udvælger 100 deltagere til VIP dagen den 13. september. Den 13. september er også sidste ansøgningsfrist. Vi tilstræber at få sammensat en 

bred gruppe med repræsentation fra forskellige idrætter og fra alle landsdele. 

 

Yderligere information: Helle Carlsen hca@dif.dk telefon 4326 2051 

DIF sætter med arrangementet fokus på bredde-ungdomstræneren, som primært lægger vægt på at fastholde alle typer unge i idrætten og give 

dem gode oplevelser for livet. 

VIP dagen er arrangeret af DIF og støttet af TrygFonden 

Vision: Tema - Organisatoriske forhold 
Taekwondo – den værdiudviklende sport – fælles mål, fælles ansvar Tiden er nu kommet til at der er flere i Dansk Taekwondo Forbund 

der skal i gang af at sætte ord og handlinger på vores strategi arbejde. Indenfor Temaet ”Organisatoriske forhold” har vi fastsat 



følgende mål: - Samarbejde mellem klubber og forbund gennem involvering og delegering af opgaver - Professionalisme – adskillelse 

mellem politisk og administrativ drift 

 

Et andet hovedmål med visionsarbejdet er, at vi får gentænkt hvordan vi er organiseret og hvilken administration, der skal være i forbundsregi, 

således at den fremtidige struktur og organisation kan understøtte alle de initiativer som arbejdet med de øvrige områder munder ud i. Desuden 

kan vi konstatere at alle samarbejdspartere har nogle klare forventninger til os som forbund. 

 

Nogle forventer at vi er klar til at påtage os et samfundsansvar. Nogle forventer en øget professionalisme. Dette er tilfældet både eksternt og 

indenfor forbundets kredse. Andre har helt andre krav. Dette er krav vi alle skal forholde os til, velvidende at vi næsten alle sammen arbejder 

frivilligt og at vi gør det udelukkende af lyst og interesse og fordi vi gerne vil det bedste for vores sport. 

 

Nogen gange skal vi blive langt bedre til at fortælle det vi gør i forvejen og andre gange skal vi faktisk gøre noget bedre end før eller noget andet 

end det vi gør i forvejen.  

Hvad der bliver slutmålet er der ikke pt. noget klart bud på men det skal gerne munde ud i at vi i fællesskab får udviklet en mere dynamisk 

organisation som kan favne at vi bliver flere medlemmer og flere klubber. Og at vi også kan smidiggøre den administration som der pt. ligger i 

både klub og forbundsregi.  

 

Alt dette vil vi komme ind på ved dialogmøderne d. 28/8 i Ringsted og d. 4/9 i Vejle. 

Der vil i lighed med arbejdet med de andre temaer blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer, som vil arbejde med dette emne: 

Arbejdsgruppen vil arbejde med følgende spørgsmål:  

 

- Kortlægge hvilke organisatoriske og administrative opgaver der udføres i forbundet  

- Analysere hvilke opgaver der er brug for i forbundet 

- Tilpasse den organisatoriske struktur til de opgaver der er brug for. 

- Forelægge anbefalinger overfor forbundets bestyrelse 

 

Arbejdet i arbejdsgruppen vil bestå af ca. 4 møder af 4 timers varighed som vil forløbe indtil slutningen af januar 2013. Første møde vil ske som 

et fælles Kick-off møde der afholdes på Scandic Odense d. 11/9. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

VM Poomsae 2012: Det danske hold udtaget 
WTF har placeret årets Verdensmesterskaber i Poomsae i Tunja, Colombia. Så det bliver en lidt exsotisk oplevelse for det danske hold, 

som nu er udtaget til VM. Landsholdsledelse, som består af landsholdstræner Mark Lee Larsen og hans assisterende landsholdstrænere 

Emil Knudsen og Tobias Jessen har udtaget følgende udøvere, blandt dem der var til rådighed til VM: 

 

Holdet består af: 

 

Junior Dame: Maria Skovly Buchardt (Gladsaxe) 

Junior Herre: Mads Fenker (Islev) 

Herre under 29 år: Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) 

Herre under 59 år: Ky-Tu Dang (Rødvore) 

Dame over 60 år: Lis Borring (Bornholm) 

 



Det bliver en lille trup som kommer afsted til VM i år, men derfor er der alligevel forhåbning om medaljer. Det er første gang Danmark ikke har 

nogen med i holddisciplinerne. "Dette skyldes at alle vores hold er under opbygning og endnu ikke har VM-niveau, men vi forventer bestemt at 

der allerede næste år igen er danskere med i holddisciplinerne", udtaler landstræner Mark Lee Larsen. 

 

I juniorklassen er der VM debut til begge juniorerne. Maria og Mads har udviklet sig meget på de 8 måneder de har været på landsholdet, og det 

bliver spændende at se hvor langt de kan bringe det. Maria har flere år i juniorklassen, så hun kan bruge erfaringen fra i år til evt udtagelse igen 

næste gang. 

 

Benjamin deltog sidste år til VM i juniorklassen, så det er hans første år i seniorklassen. Benjamin statser dog rigtig meget på VM og har taget et 

halvt år uden studier for at hellige sig træningen. 

 

Både Lis og Ky-Tu er efterhånden erfarne VM deltagere og begge er tidligere medaljetagere i deres grupper. Ky-Tu er rykket en klasse op i år, 

så det bliver spændende at se hvorledes han klarer sig i den nye gruppe, men mon ikke han kan tage en lille medalje? Lis er ligeledes potentiel 

medaljetager, men vi har slet ikke noget reelt billed over hendes modstandere, så det bliver også spændende at se hvad der venter Lis. 

 

Efteråret byder på Budo Nord Scandinavian Open i Horsens, DM i Odense samt evt Ungarn Open for VM deltagerne, hvor de skal afpudse 

formen. 

 

Kontaktperson vedr. udtagelse til VM: Mark Lee Larsen - 21658852 

Nyt junior- og kadetlandshold udtaget 
Efter den nyligt afholdte nationaltest for hhv. juniorer og kadetter har junior-/kadetlandsholdsledelse udtaget følgende til hhv. junior 

landshold og kadetlandshold. Nærmeste store opgave for landsholdet bliver Junior EM i 2013. 

 

Landsholdene ser sådan ud: 

 

Juniorer: 

Damer: 

Gry Lorentzen, Ribe 

Louise Christensen, Nørrebro 

Louise Bro Overgaard, Esbjerg City 

Hediye Temiz, Vallensbæk 

Rahima Khouani, Risskov 

Alma Friis Karlsson, Klubløs 

Sarah Malykke, Nørrebro 

Alberte Knudsen-Nielsen, Valby 

Herrer: 

Casper Morild, Vallensbæk 

Mike Andersen, Nørrebro 

Zekerullah Nazari, Brande 

Ole Dueholm, Brande 

Mathias Kristensen, Vejle 

Emil Sebastian Vedel, Gladsaxe 

Martin Hald Andersen, Nørrebro 

Martin Hoang, Århus Vest 

Sami Malik Rashid, Nørrebro 

Casper Christensen, Brande 

Emil Lind Sørensen, Vejle 

 

Kadetter: 

Piger: 

Amina Khouani, Risskov 

Rayan Ali , Nørrebro  

Cecilie Maria Ladefoged, Esbjerg  

Jasmin Abas Vissing Andersen, Horsens 



Drenge: 

Frederik Emil Olsen, Nørrebro 

Danish Hameed, Rødovre 

Patrick Weitzmann, Vallensbæk 

Philip Sung Larsen, Vallensbæk  

Isak Hirsbro, Albertslund 

Tobias Hyttel, Solrød 

Hakim Elidrissi , Albertslund 

Mads Lind Sørensen, Vejle 

 

Ændring af dommerregler 
Læs om opdatering af det danske dommerreglement efter WTF’s nye regler (af 3. april 2012) . N.B. Det vil være disse regler som er 

gældende til WCTT! 

 

Læs dommerreglementet HER. 

Læs ændringerne HER. 

Nationaltest - senior landshold kamp 
Kamplandsholdet indbyder nu seniorlandsholdskandidater frra alderen 17 år og op til nationaltest forud for udtagelse af det kommende 

landshold i kamp. Læs mere nedenfor: 

 

Indbydelse til Nationaltest - Lørdag d. 29 Sep. 2012 

 

Sted:  

Nørrebro Taekwondo klub, Heimdalsgade 35 2200 København N 

 

Medbring: Løbesko, træningstøj, drikkelse, udfyldt stam kort, udfyldt samarbejdsaftale.  

 

Pris: Deltagelse er gratis så husk at du skal selv have mad med 

 

Med Sportslig hilsen:  

DTaF-landsholdtræner 

Tommy Mortensen / mobil nr. 4276 4887 

Top taekwondo i Valbyhallen lørdag 
OL i London, med taekwondo på programmet har betydet fremgang for det internationale stævne Wonderful Copenhagen Taekwondo 

Tournament, på lørdag den 15. september i Valbyhallen. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Dommerreglement_september_2012_DK-_Endelig_version.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/AEndringer_i_kampdommerreglerne_fra_september_2012.pdf


 

Det bedste danske og udenlandske kæmpere er klar til sæsonens første store internationale opgave, når de deltager i Danmarks største 

kampstævne i Valby Hallen. Ikke mindre end 266 deltagere fra 10 lande ved stævnet og det er en fremgang på ca. 30% i forhold til 2011 

udgaven. Og mon ikke OL i London har inspireret til denne stigning ? 

 

Der kæmpes i børne-, kadet, junior og senior klasser. I junior- og seniorkæmperne benyttes elektroniske veste, som nu indføres fast ved de 

Dansk Taekwondo Forbunds internationale stævner Wonderful Copenhagen og Budo Nord Scandinavian Open samt ved DM. 

Der er kampe fra klokken 9 lørdag morgen, mens eliten kæmper efter frokost. Finalerne begynder ud på eftermiddagen. Program for dagen, 

deltagerliste og yderligere information findes HER 

 

Sted: 

Valby Hallen 

Julius Andersens Vej 3 

2450 København SV 

 

Se hjemmesiden for Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament HER. 

 

Link til kamplandsholdets hjemmeside HER. 

 

Kontakt: 

Landsholdstræner Tommy Mortensen - 42 76 48 87 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Sachmann Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund 

tsh@taekwondo.dk 

www.taekwondo.dk 

+45 21730333 

5 danske seniortitler ved WCTT 
Sæsonens første danske ranglistestævne gav gode resultater for de danske kæmpere. Således blev det til ikke færre end 5 danske 

guldmedaljer i seniorklasserne, hvilket er en fin fremgang i forhold til seneste års stævner. 

 

I herrer klasserne blev det til guld for hhv. Naiem Soltani, Brande i 54 kg, Belal Dawoud, Vejle i 63 kg, Thomas Brøgger, Århus Vest i 80 kg 

samt Fikret Filikci, Rødvore i +87 kg klassen. Fikret Filikci’s guldmedalje kom efter finalesejr over hans tidligere klubkammerat i Rødovre, den 

tidligere OL deltager og VM sølvvinder Zakaria Asidah, som nu stiller op for København. Den enlige danske senior guldmedalje i kvindernes 

klasse blev hentet af Charlotte Bjelke fra Risskov. 

 

I holdkonkurrencen var det nye klubber som dominerede ved Wonderful Copenhagen Tkd. Tournament. Således blev stævnet vundet af 

Albertslund Taekwondo Klub med 45 point foran den norske klub Mudo Team med 39 point og med Vejle Taekwondo Klub på tredjepladsen 

med 29 point. 

 

Næste ranglistestævne for de bedste danske kæmpere er Budo Nord Scandinavian Open i Horsens den 27. oktober 2012. Ranglistestævnerne, 

heriblandt også DM i slutningen af november i Odense, bestemmer hvem der skal repræsentere Danmark ved næste års Nordiske Mesterskab. 

http://www.taekwondo.dk/samlet_kalender.asp
http://www.wctt.dk/
http://www.taekwondo.dk/landshold_kamp.asp


Med venlig hilsen 

 

Torben Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund, Infoafdelingen 

+4521730333 

Sommerlejr 2013 - vil din klub gøre noget godt for 

Taekwondo-Danmark næste år? 
Nu er det tid til at byde ind på Sommerlejren 2013. Hvis din klub gerne vil arrangere næste års sommerlejr, skal I inden den 1. oktober 

2012 tilbyde jeres værtsskab. Sommerlejren er et samarbejde mellem forbundet og klubben, og forbundet vil derfor støtte op om 

arrangørernes arbejde inden for de områder, hvor der er behov for støtte. 

 

Hvad får klubben ud af det?  

• Et forfriskende løft af det sociale liv i klubben  

• Et projekt at stå sammen om 

• Det frivillige arbejde i klubben piftes op 

• Kontakter og venskaber på tværs af klubber 

• I giver Danmarks taekwondoudøvere unikke minder fra lige netop jeres klub 

 

Krav til arrangørerne: 

Frivillige 

Udover at samle en flok dedikerede arrangører, der er ansvarlige for lejren, skal klubben minimum kunne samle 50 frivillige hjælpere, der kan 

hjælpe til under lejren. 

Faciliteter 

Lejren skal bestå af følgende faciliteter, som skal ligge i umiddelbar nærhed af hinanden: 

• Fodboldbane eller lignende til teltlejr 

• Skole, da der skal være mulighed for indendørs overnatning 

• 6-8 sale til træning, som kan benyttes fleksibelt hele ugen. 

Disse krav betyder, at jeres kommune skal være indforstået med at stille sådanne faciliteter til rådighed.  

Hvad er jeres styrker? 

Ud over at udfylde disse formelle krav, kunne vi godt tænke os, at I skrev en kort begrundelse for, hvorfor det lige netop er jer, der skal være 

værter for den næste sommerlejr. I kan måske tilbyde noget, som ingen andre kan? Send begrundelsen til Mia Bergsbo på 

udviklingskonsulent@taekwondo.dk inden den 1. oktober. Alle bud præsenteres derefter for Hovedbestyrelsen, som står for det endelige valg af 

arrangør. 

Har I spørgsmål, så kontakt udviklingskonsulent, Mia Bergsbo på udviklingskonsulent@taekwondo.dk. 

Nyt fra seniorlandsholdet 
Forbundet ønsker, at alle muligheder skal stå åbne i forhold til nemt og uden forsinkelse at kunne tilpasses det fremtidige elitekoncept 

for DTaF. Af den grund og for at Forbundet ingen bindinger har, når det igangværende visions- og udviklingsarbejde vedr. talent- og 

elitestrategi afsluttes, har forbundet besluttet at seniorlandsholdstrænerens kontrakt ikke forlænges ved kontraktens udløb d. 31-12-

2012. Idet Seniorlandsholdstræneren har fået andet arbejde allerede fra d. 1-12-2012 vil hans ansættelse ophøre pr. denne dato. 

 

Baseret på arbejdsgruppernes arbejde og anbefalinger vil vi i forlængelse og undervejs i arbejdsgruppens arbejde, igangsætte en struktureret 

proces, og på baggrund heraf iværksætte de aktiviteter og tiltag, som måtte komme ud af dette. 

Forbundet vil gerne benytte lejligheden til at sige Tak til Tommy Mortensen for den indsats han har ydet under hans ansættelse som 

seniorlandsholdstræner. 



 

I perioden fra ophør af ansættelsen og indtil strukturen på baggrund af det nye elitekoncept er på plads vil ansvaret for aktivitetsplan ligge hos 

EIU, som i god tid inden da vil fremlægge en plan herfor. 

 

Ejnar Mikkelsen 

Ny og fælles medlemsregistrering letter arbejdet i 

idrætsforeningerne 
Det bliver fremover mere enkelt for idrætsforeningerne at registrere deres medlemmer. DIF, DGI og Firmaidrætten har udviklet en ny 

fælles portal til medlemsregistreringen, og det vil give mindre administrativt arbejde i de frivillige foreninger 

 

Mindre administrativt bøvl, tak. Sådan lyder det ofte fra lederne i de frivillige idrætsforeninger. En undersøgelse blandt 1400 foreninger har vist, 

at 57 procent af foreningslederne oplevede, at mængden af papirarbejde og bureaukratiske krav er stigende. 

Derfor er idrættens organisationer nu klar med en fælles medlemsregistrering på portalen www.medlemstal.dk. Med den fælles portal skal 

idrætsforeningerne kun indberette deres medlemstal ét sted, uanset om de er med i en eller flere idrætsorganisationer. 

Portalen er et fælles initiativ fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund 

(Firmaidrætten), som dermed imødekommer foreningsledernes ønske om mindre administration. 

Der arbejdes desuden på, at kommunerne også tager portalen i brug. Det vil nedbringe foreningernes arbejde med medlemsregistreringen 

yderligere. 

 

Nedbringer bureaukratiet 

»Fælles medlemsregistrering er et konkret initiativ fra idrættens organisationer, og det er meget positivt, at vi nu i fællesskab nedbringer 

bureaukratiet i foreningerne ved at gøre medlemsregistreringen mere enkel,« siger Søren Møller, formand for DGI. 

»De frivillige ledere ude i foreningerne vil hellere bruge deres tid på at træne medlemmerne eller skabe liv i lokalsamfundet, end de vil bøvle 

med papirarbejde og indberetninger. Med fælles medlemsregistrering gør vi det nemmere at være frivillig foreningsleder,« siger Niels Nygaard, 

der er formand for DIF. 

»Vi hører fra foreningsledere, at bureaukratisk bøvl er en trussel mod fastholdelse og rekruttering af frivillige. Derfor er det vigtigt, at idrættens 

organisationer gør deres til at gøre den administrative del af foreningsarbejdet nemmere,« siger Peder Bisgaard, der er formand for Dansk 

Firmaidrætsforbund. 

 

Slut med dobbeltregistrering 

Med portalen bliver idrætsforeningernes indberetning af medlemstal mere enkel, og samtidig gøres der op med den dobbeltregistrering, der hidtil 

har fundet sted. Det letter det administrative arbejde i de frivillige foreninger. 

Med den nye medlemsregistrering slås det samtidig fast, at et kontingent er lig med et medlemskab, og det fjerner usikkerheden om, hvad 

medlemsbegrebet indebærer. En eventuel usikkerhed om, hvordan de forskellige idrætsorganisationer registrerer medlemstallene, vil også 

forsvinde. 

Tallene fra de årlige medlemsregistreringer er et vigtigt redskab for idrætsorganisationer, når udviklingen i danskernes idrætsvaner skal 

analyseres, og nye tiltag skal planlægges. 

 

Fakta om medlemstal.dk: 

Centralt ForeningsRegister og www.medlemstal.dk er udarbejdet af DGI, DIF og Firmaidrætten i fællesskab. 

Foreninger på Bornholm tester www.medlemstal.dk i oktober, og erfaringerne herfra bruges til at justere portalen, inden den landsdækkende 

registrering af medlemstal finder sted mellem den 1. december 2012 og 1. februar 2013. 

Der arbejdes på, at de danske kommuner i fremtiden kan blive en del af Centralt ForeningsRegister, så al medlemsregistrering kan finde sted 

dette ene sted. 

 

Yderligere oplysninger: 

Jan Darfelt, formand for CFR-styregruppen. Mail: jd@dif.dk tlf. 4045 3731. 

 

Kommentarer fra formændene: 

Søren Møller, tlf. 2328 0234. 

Niels Nygaard, tlf. 2073 7112. 

Peder Bisgaard, tlf. 2445 3015. 



DTDT gav opvisning for 1500 Ingeniørstud. i Aalborg 
DTDT har gang i et meget aktivt 2012. Året havde kick off tidligt med deltagelse i OL reklame gennem Coca Cola. I sommers stod den 

på undervisning og opvisning under årets sommerlejr og senest engagementet i Aalborg. 

 

DTDT's opvisning i Aalborg var til en special kulturaften og holdet var booket af Ingeniørforeningen IDA. DTDT fik meget positive 

tilbagemeldinger på deres opvisning og det giver blod på tanden et efterårets øvrige opvisninger og planerne for 2013. 

 

Næste opvisning er af "intern" karakter, når DTDT lørdag laver opvisning til Lyngby Taekwondo Klubs 30 års jubilæum. 

 

BOOK DTDT: 

Har du i firma eller privat regi brug for noget ekstraordinært og spændende til et erhvervsarrangement eller i forbindelse med større ting som 

asiatiske temauger, byjubilæer eller har brug for en opvisning til et jubilæum, så kontakt DTDT. Booking og praktiske oplysninger finder 

du HER. 

 

Torben Hansen 

Infoafd. 

DM Weekend 2012 
Så er indbydelsen til DM Weekenden i Odense sidste weekend i november klar. DM Weekenden byder i år på et dobbeltarrangement 

med DM i kamp om lørdagen og DM Poomsae om søndagen. Vi afvikler i lighed med tidligere år en main event lørdag med 

seniorfinaler og opvisninger fra DTDT og forsøger at få lagt yderligere tilbud som kurser, møder og andre aktiviteter i løbet af 

weekenden. 

 

Der er således al mulig grund til at booke en tur til Odense Idrætshal i november.  

 

På gensyn i Odense ! 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

God dansk dag i Ungarn og Hamborg 
6 danske teknik udøvere har i weekenden repræsenteret Danmark til Hungarian Open. Der var ca. 250 deltager fra 24 lande og 

Danmark klarede sig godt. Det blev til en guld, en sølv, to bronze og flere finalepladser . I Hamborg deltog ligeledes danske deltagere til 

et internationalt stævne, og her var der også metal til Danmark. 

http://www.taekwondo.dk/dtdt_opvisningshldet.asp


 

Lis Borring (Bornholm) fik på grund af manglende konkurrence i dame rækken lov at stille op i Herre over 60 og vandt her over Tyskland og 

Østrig. Således fik Lis tanket rigtig meget selvtillid, hvilket helt sikkert vil hjælpe hende i forberedelserne frem mod VM i december. VM 

afholdes i Tunja, Columbia fra d. 6.-9. december. 

Også VM deltager Maria Buchardt (Holbæk) viser gode takter i juniorrækken. Således fik hun en finaleplads til stævnet, men sluttede desværre 

udenfor medaljerækkerne på en samlet 6.plads. 

Charlotte Pedersen (Gladsaxe) havde større konkurrence i senior 1 damer i en gruppe med 22 deltagere. Charlotte fik en flot bronze og var meget 

tæt på sølvet. 

I junior herre rækken var der også stor konkurrence med 15 deltager. Jonas Walter (Bornholm) fik en sikker bronze i denne gruppe. 

Jørn Chr. Andersen, Herlev styrede flot ind på en anden plads i Master 2 herre,her var det England der løb med guldet.  

 

I Hamborg deltog VM deltager Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) i senior under 29 år. Også her blev der vist gode takter, idet han 

snuppede en flot sølvmedalje. Tyskerne plejer ellers at være svære at slå på hjemmebane. 

Jacob Bochert (Sønderborg) lod sig heller ikke imponere af tyskerne og således snuppede han guldet i junior herre rækken. 

Endelig var Danmark dominerende i mix-par gruppen under 29, hvor vi tog både 2. og 3. pladsen. Benjamin Hellegaard-Harder og Alexandra 

von Münchow (begge Gladsaxe) tog sølvet mens Jacob Bochert (Sønderborg) og Camlla Bruun (Vejle) tog sig af bronzemedaljerne. 

 

Samlet set en rigtig god medaljehøst for Danmark. Næste opgave for Danmark og VM deltagerne bliver ISO i Horsens 27.oktober hvor formen 

skal pudses endnu mere af. VM holdet har VM træningslejr i næste weekend hvor der skal trænes hårdt og alle detaljerne skal gennemgås. 

 

Med sportslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner. 

Tilskud til klubberne 
Sådan får din klub tilskud til træningssamlinger, venskabsstævner, lejre, klubudvikling, skolesamarbejde mm 

 

Listen over puljemidler til klubbernes aktiviteter er nu blevet udvidet med retningslinjer for kursustilskud. 

 

Læs mere, under afsnittet Puljemidler: HER 

Emil Knudsen stopper som assisterende træner efter 

denne sæson 
Efter et år på posten som assisterende træner for tekniklandsholdet stopper Emil Knudsen (Viby) desværre efter denne sæson. 

 

http://www.taekwondo.dk/tilskudsordninger.asp


Emil udtaler: "Efter jeg startede på studie i Aalborg, og nu pendler frem og tilbage hver dag, er den overskydende tid blevet begrænset 

yderligere, hvilket hovedsageligt er grunden til, at jeg nu indstiller "karrieren". Jeg vil komme til at savne alle jer fantastiske mennesker og 

landsholdet i sig selv utrolig meget, da det nu har fyldt så stor en del af mit liv i de sidste 10 år, siden udtagelsen i 2002. Så TAK for alle 

oplevelser og minder gennem tiden!". 

 

Under sin karriere som aktiv har Emil vundet flere internationale titler og deltaget til både EM og VM. Han vandt guld ved et uofficielt junior 

verdensmesterskab i 2004. Efter karriere stop sidste år fortsatte han som assisterende træner på tekniklandsholdet. Emil er en behagelig 

personlighed og en dygtig træner og udøver. Hans kompetencer, sjove indslag og gode humør vil blive savnet på holdet. Det er een af de helt 

store personligheder som desværre forlader teknikverden.  

 

Emil fortsætter sæsonen ud, og vil derfor også være med til at udtage det nye landshold til 2013 sæsonen. Resten af teknikledelsen fortsætter 

uændret, men der vil blive kigge efter en erstatning for Emil. 

 

Landsholdsledelsen og DTaF takker Emil for hans store indsats gennem årende, både som aktiv og træner, og ønsker ham alt mulig held og 

lykke fremover. 

 

mvh 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Ungdomstræner! 
Hvem er Danmarks bedste ungdomstræner? DIF har netop skudt konkurrencen ’Danmarks bedste ungdomstræner’ i gang. Der er 

flotte præmier til både holdet, der nominerer Danmarks Bedste Ungdomstræner, og til den vindende træner. 

 

Kender du en ungdomstræner, som er sympatisk, dygtig, sjov, glad og fortjener titlen som ’Danmarks bedste ungdomstræner’ og en tur til Club 

La Santa med sin familie? Hvis svaret er ’ja’, så skynd dig at nominere vedkommende og deltage i konkurrencen.  

 

Alle ungdomshold med udøvere mellem 13 og 17 år kan deltage i konkurrencen ved at uploade et billede af deres træner og skrive et par ord om, 

hvorfor netop deres hun/han skal vinde. Men det er ikke kun den vindende træner, der præmieres. Holdet, der indstiller den senere vinder, 

modtager træningstøj, billetter og andet sportsudstyr. Og en kæmpe pokal. 

 

Konkurrencen ligger i forlængelse af ‘WE – not me’ kampagnen fra foråret 2012, hvor DIF satte fokus på ’Danmarks bedste sammenhold’ i 

ungdomsidrætten. Med konkurrencen ’Danmarks bedste ungdomstræner’ sætter DIF nu fokus på, hvor vigtig træners rolle er i forhold til at 

fastholde unge i idrætten.  

 

Omdrejningspunktet for kampagnen er www.facebook.com/WeNotMe.dk, mens det direkte link til konkurrencen er: http://dif-trainer.like.st/. 

Vinderen af konkurrencen offentliggøres 18. december 2012. 

Mission Possible – hyr en gymnasieelev 
Unge i Irak skal også kunne dyrke idræt. Det har de kun ringe mulighed for i dag, og det kan du være med til at ændre på! 

 

Danske gymnasieelever og Operation Dagsværk samler penge ind til et projekt i Irak, der uddanner foreningsunge til at styrke det irakiske 

idræts- og foreningsliv – og vi har brug for din hjælp! 

 

Du og din forening kan hjælpe ved at hyre en dagsværk-frivillig den 7. november. Så skal klublokalet males, lageret ryddes eller mangler du et 

par ekstra hjælpende hænder til noget helt tredje, så se hvordan du hyrer en dagsværker på www.od.dk/jobopslag - det koster 300 kr. for fem 

https://www.facebook.com/WeNotMe.dk
https://www.facebook.com/WeNotMe.dk/app_377625415641297
http://www.od.dk/jobopslag


timers arbejde. 

 

Læs mere om Operation Dagsværk og projekt Mission Possible på www.od.dk/irak 

 

Vilde kampråb i Forum Horsens lørdag 
Lørdag, den 27/10 løber den 19. udgave af det internationale stævne Budo Nord Scandinavian Open af stablen i Forum Horsens. Så de 

to haller i Forum kommer til at lyde af høje kampråb, når ca. 230 udøvere i hhv. kamp og teknik slås om medaljerne. 

 

Årets stævne, som har deltagelse fra 4 lande, starter kl. 09.00 og forsætter kun afbrudt af frokostpause til kl. ca. 17.30 om eftermiddagen. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 

DTaF og Budoxperten forlænger samarbejdet 
Dansk Taekwondo Forbund har forlænget sponsoraftalen med Budoxperten så den nu er gældende frem til udgangen af 2015. 

Budoxperten har været bl.a. eksklusiv leverandør til DTaF og de danske landshold og DTDT i en længere årrække. Den nye aftale er 

udvidet, da den nu også omfatter de hold på cadet- og juniorsiden, som DTaF sender til hhv. EM og VM. 

 

”Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Claus Henriksen og Budoxperten, som en stabil og proaktiv partner for DTaF. Det fortsatte 

samarbejde sikrer vores udøvere kvalitetsprodukter og giver landsholdene mulighed for fortsat at påvirke udformningen af nye produkter. 

Derudover har Budoxperten gennem nye leverandøraftaler sikret, at vore landshold er udstyret med WTF godkendte produkter, hvlket vi er 

meget tilfredse med.” udtaler Ejnar Mikkelsen fra DTaF. 

 

Vi ønsker alle landshold og DTaF tillykke med den nye aftale. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Marketing 

Assisterende landsholdstræner, TEKNIK søges 
Dansk Taekwondo-forbund søger ny assisterende landstræner. Vi tilbyder et spændende job som ulønnet leder med en tæt kontakt til 

landsholdstrænerne og Talenttrænerne samt EIU. 

http://www.od.dk/irak


 

Den assisterende landstræner vil arbejde under daglig sportslig ledelse af landstræneren.  

 

Vi har brug for en assisterende landstræner, som: 

- Er Samarbejdsvillig 

- Har teknikkendskab og gerne godt kendskab till dommerreglerne 

- Er Administrativ stærk 

- Kan overholde deadlines 

- Er god till at formidle / undervise 

- Er god till at lede, fordele samt opfølgning 

- Kan coache, lede og inspirere udøverne til at præstere i træningen og under konkurrencer. 

- Varetage træningen ud fra et absolut internationalt topniveau - et arbejde, som skal udføres under sportslig ledelse af landstræneren. 

- Kommunikere med interessenterne inden for dansk Taekwondo-elite. 

- Arbejde professionelt, og samtidig være i stand til at forstå den demokratiske baggrund som landsholdsledelsen bygger på. 

 

På jobbet skal du:  

- Udsendelse af indbydelser til træningssamlinger og stævner til udøverne på  

holdene, efter aftale med de respektive trænere. 

- Booking af lokaler, mad etc. i forbindelse med træningssamlinger. 

 

- Være medansvarlig for at udvikle og vedligeholde et præstationsorienteret træningsmiljø  

- Deltage i weekendtræninger, på udvalgte træningslejre samt eventuelt deltagelse 

- ved nationale og internationale stævner og mesterskaber. 

- have kontakt til talenttrænerene og være med at at sikre vidreførelsen af den sportslige linje mellem landshold og talenthold. 

 

Vi tilbyder: 

Spændende udfordringer i en stilling hvor du har rig mulighed for at påvirke og udvikle dit eget arbejdsmiljø, og hvor du kommer til at arbejde 

med nogle af de bedste Taekwondo-udøvere i Danmark 

 

Mere information: 

Så kontakt Landstræner Mark Lee Larsen på mobil +4521658852, eller e-mail: markleelarsen@gmail.com 

 

Send venligst din ansøgning til: 

Sportschef Michael Gandø, Morbærvej 49, 6600 Vejen  

eller også meget gerne pr. e-mail til: mg@taekwondo.dk 

Tidsfrist for modtagelse af ansøgninger er: 10. November 2012. 

Holdleder til Kadetlandsholdet søges 
Da vores nuværende holdleder på kadetlandsholdet har valgt at hellige sig opgaver i egen klub, søger vi nu en der kan træde istedet. 

Profilen: Holdleder, Kadetlandsholdet 

 

Primærfunktion: 

- rejse ansvarlig ved landsholdsrejser 

- tilmelding til internationale stævner 

- koordinerer efter behov træninger,lejr, rejser etc. 

- budget opfølgning 

- kontakt til kæmpere og deres familier 

- Indsamling af stamdata 

- samlende punkt 



- forefaldende arbejde efter behov 

- deltage i styregruppens arbejde, herunder møder. 

- være sportslig sparringspartner for Kadetlandsholdstræneren 

Det er vigtigt at den rette person kan samarbejde og er loyal over for de beslutninger der træffes. 

Herudover er det vigtigt at den rette person ikke har personlige, økonomiske eller politiske interesser, men gør dette for sportens skyld. 

Som udgangspunkt er stillingen baseret på frivilligt arbejde. 

Vi opfordrer til at alle kvalificerede søger stillingen. 

 

Mere information: 

Så kontakt Kadet Landstræner Farooq Rashid på mobil +4523640442, eller e-mail: rashid3105@gmail.com 

 

Send venligst din ansøgning til: 

EIU medlem Lennart Theilgaard, Fanøgade 22 2sal, 2100 Kbh Ø  

eller også meget gerne pr. e-mail til: ltheilgaard@hotmail.com 

Tidsfrist for modtagelse af ansøgninger er: 15. November 2012 

Overgangsperioden på Senior - Kamplandsholdet 
Dansk Taekwondo Forbund er i øjeblikket i gang med nye tanker omkring struktureringen på Kamplandsholdet, som foregår via det 

aktuelle visionsarbejde. Landsholdet vil derfor i en overgangsperioden fra d. 1-12-2012 til d. 1-5-2013, bliver udtaget på baggrund af 

resultaterne fra 1-11-2011 til 1-11-2012 og DM 2012 

 

Ved DM vil vinderne blive udtaget - såfremt det er tilkæmpet, og alle der har minimum 15 point. Se den aktuelle resultatliste og point 

skalaen HER. Ranglisten er fremover dynamiask, hvilket giver mulighed for løbende udtagelser. Listen vil hele tiden gå et år tilbage fra 

nuværende dato. 

Det er en forudsætning at man er dansk statsborger. I overgangsperioden vil der blive 3 samlinger, hvor der vil være tema træning, individuelle 

træning og forskellige træner kapaciteter vil stå for træningen. En mere detaljeret plan for overgangsperioden vil blive offentliggjort snarest. 

Som udgangspunkt er dette kun gældende i overgangsperioden (01-12-2012 – 01.05-2013), alt hvad der kommer til at gælde fremover kommer 

til at afhænge af visionsarbejdet. Det er derfor vigtigt at I derude med meninger, ideer, input m.m. blander jer aktivt i det nuværende 

visionsarbejde, da det er afgørende for fremtidens Taekwondo. Vi tager derfor meget gerne imod henvendelser der gælder dette arbejde, men 

anbefaler at det sendes skriftligt, så det kan fremlægges ved visionsmøderne. Næste visionsmøde er sidst i november, så input til dette møde skal 

være tilsendt til Lennart Theilgaard ltheilgaard@hotmail.com senest 15.November. Og ALT (hvad der omhandler elite) er mere end velkommen 

til gavn for vores fælles interesse – DANSK TAEKWONDO ! 

 

Er der spørgsmål kan vi kontaktes på mail eller telefon: 

Lennart Theilgaard, ltheilgaard@hotmail.com, 20426486 

Jørn Chr. Andersen, eiu-formand@taekwondo.dk, 30641194 

Husk: Tro, håb og talent på TV3 fra onsdag 
Husk at se Tro, håb og talent på TV3 fra på onsdag, den 14/11 kl. 20.00. Udsendelserne følger 6 unge talenter heriblandt en af vores 

bedste børnekæmpere Frederik Emil Olsen. 

 

Frederik skulle være mest på fra anden udsendelse den 21/11 og frem. 

 

http://www.taekwondo.dk/rangliste.asp


Det bliver helt givet værd at se og mon ikke det også giver anledning til en god diskussion rundt om i vore klubber og det ganske land ? 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

DR Streamer DM finaleeventen lørdag den 24/11 
Vi har med støtte fra DIF fået en streamingaftale med DR, som kommer og dækker vores seniorfinaleevent den 24/11 i Odense 

Idrætshal. Finaleeventen bliver afviklet med 7-8 seniorfinaler og bliver pakket ind af opvisninger fra DTDT. 

 

Endelige oplysninger om hvor du kan de streamingen samt tidspunkt oplyses senere, når vi kende antal af deltagere og tidsplanen for DM lørdag. 

 

God fornøjelse med DM weekenden, hvor teknikklasserne som bekendt afvikles søndag, den 25/11.  

 

Forberedelserne til DM weekenden er i fuld gang og vores medarrangører Team Odense og Munkebo arbejder hårdt for at skabe en super event. 

 

På gensyn i Odense Idrætshal. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

En historisk dag i Sim Uu Taekwondo 
Lørdag den 17. november 2012, var en milepæl i historien for Sim Uu Taekwondo, idet en yderst velbesøgt julesamling på Bosei 

højskole bød på overrækkelsen af de længe ventede "Blå Moo Dok Kwan dragter". 

 

De blå dragter, som længe har været ønsket indført i Sim Uu, udspringer af den gren af taekwondo som Master Ko Tai Jeong tilhører og som kan 

dateres helt tilbage til Hwang Kee.  

Dragterne som blev overrakt til alle fremmødte sabumnimmer er tænkt som værende en dragt, som foreningens sabumnimmer skal bære ved 

både daglige træninger, samlinger og andre sociale begivenheder i Sim Uu regi. 

 

Selve farven, den velkendte Moo Duk Kwan blå, stammer tilbage fra stifteren af Moo Duk Kwan grenen, Master Hwang Kee. 

 

Så man kan, med andre ord forvente at støde på personer i disse blå dragter, hvis man deltager i samlinger eller andre begivenheder i Sim Uu 

regi. 

 

På vegne af Sim Uu Taekwondo (www.simuu.dk) 

//Carsten A Pedersen - 6. dan 

 

Nyhed om samarbejdsaftale - elektroniske veste 

http://www.simuu.dk/


Via et samarbejde mellem forbundet og tre københavnske klubber er det lykkedes at løfte en investering i elektroniske veste gennem 

Københavns kommune således at kommunen yder et tilskud på næsten 100.000 kr. 

 

Nørrebro Taekwondo Klub, København Taekwondo Klub og Amager Taekwondo Klub har sammen med udviklingskonsulent Mia Bergsbo stået 

for at sætte rammerne for dette gensidigt forpligtende samarbejde. I aftalen har alle klubber forpligtet sig til at skabe nye aktiviteter, dvs. 

stævner, træf, samlinger og kurser, til glæde for alle taekwondo udøvere. Det forberedende arbejde til disse nye aktiviteter er allerede godt i 

gang.  

I den forbindelse er det værd at bemærke at Get2Sport stævnerne nu er udvidet med flere niveauer således at der er flere der kan deltage i denne 

type stævner. Derudover vil der i 2013 blive arbejdet på også at gøre stævnet tilgængeligt for de sydsvenske taekwondoklubber. Der vil også 

blive arbejdet på at lave åbne samlinger hvor der kan trænes på de nye Daedo veste.  

Som det fremgår af anden info mail vil der også blive flere danske stævner med Daedo veste. Således vil 2013 byde på brug af Daedo veste til 5 

stævner, Wonderfull Copenhagen, Budo Nord Scandinavian Open, DM samt 2 begynder/Øvet stævner. Vi håber med dette nye tiltag at kunne 

medvirke til at de danske taekwondo kæmpere får erfaring med at kæmpe på elektroniske veste. 

Derudover har klubberne også forpligtet sig til at indgå i en vedligeholdelsesaftale, således at der løbende sikres at udstyret fortsat kan anvendes 

og i den forbindelse er det også aftalt at brugen af veste betales via en brugerbetaling, således at der kan sørges for vedligeholdelse og 

geninvestering. 

Forbundet har således i den forbindelse stået for den resterende finansiering og har samtidigt iværksat arbejde som kan støtte op om de nye 

aktiviteter som klubberne skal stå for. 

Fine danske placeringer på ETU ranglisten 
Der blev ud over medaljer også jagtet point til ETU-ranglisten ved weekendens A-class stævne, Serbien Open. Begge dele gik godt for de 

få danske deltagere som deltog til stævnet, og alle danskere fik medaljer med hjem. 

 

Kim Nedergaard (Skive) fik en andenplads i herrernes gruppe under 39 år. Inden Serbian Open toppede han ETU-ranglisten og den placering 

blev sikkert bevaret med andenpladsen. Det betyder Kim Nedergaard igen slutter året som nummer ét i Europa. 

 

Også Charlotte Pedersen (Gladsaxe) jagtede point i damernes gruppe under 29 år, og med en bronzemedalje fik velfortjente point på konto'en. 

Hun var i tæt opløb med en hollænder om førstepladsen, men missede netop denne. Således ligger Charlotte til en samlet andenplads på ETU 

ranglisten i 2012,  

 

Også på organisationsmæssigt var Danmark repræsenteret ved Serbien Open. KyTu Dang (Rødovre) deltog som supervisor for ETU og leverede 

et flot stykke arbejde i hele organiseringen af turneringen. Samtidig afholdt han med stor succes et firedages teknikkursus for både udøvere og 

dommere. 

 

Næste opgave for tekniklandsholdet er DM i Odense på søndag d. 25.november. Her bliver det særligt spændende at følge de danske VM 

deltagere i deres sidste stævne inden VM skydes igang i Tunja, Columbia d. 6-9.december. 

 



 

Med sporslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

DM 2012: Download DM Plakaten 2012 
Du kan nu downloade DM plakaten 2012. Vi ser frem til DM weekenden, som byder på både et kamp og teknikmesterskab i år. I alt 330 

deltager i årets dobbeltarrangement. 

 

  

Get2Sport er nu for børn på alle niveauer 
Get2Sport stævnerne er ikke længere forbeholdt begyndere. Børn i kategorierne ”øvet” og ”avanceret” kan nu også prøve sig selv af ved 

de populære stævner. 

 

Det næste bliver afholdt den 8. december i Nørrebrohallen, og man kan stadig nå at tilmelde sig, da tilmeldingsfristen er blevet rykket til uge 48. 

Har din klub nogle børn i alderen 5-14 år, der gerne vil udfordres og have det sjovt til et stævne, så tilmeld dem med det samme på 

www.tpss.nl/login.asp. 

Optakt til DM-Event i taekwondo d. 24.-25. november 

2012 
DM-finalestævne i både kamp og teknik i Odense Idrætshal den 24.-25. november 2012 Dansk Taekwondo Forbund præsenterer i 

weekenden top taekwondo i samarbejde med Odense Kommune, Udvikling Fyn A/S – Sport & Event. DM weekenden bliver 

kulminationen på et meget blandet år for dansk taekwondo. Året har budt på en række flotte internationale resultater på både kamp og 

tekniksiden, men også en kæmpe skuffelse idet forbundet missede OL-deltagelsen i London. 

 

http://www.tpss.nl/login.asp


Dømt på antal deltagere bliver DM eventen et flot arrangement med over 330 deltagere i kamp og teknik, hvilket er det største DM arrangement 

i årevis for Dansk Taekwondo Forbund. 

På kampsiden skal forbundet nu fokusere på udvikling af nye unge talenter, så forbundet står bedre rustet frem mod den næste OL kvalifikation 

mod Rio 2016 starter om ca. 3 år. På tekniksiden har man medaljekandidater på plads, som allerede om 14 dage rejser til Columbia for at deltage 

i VM. 

Danmarksmesterskaberne består af et kampstævne lørdag, den 24/11 hvor omkring 160 skal i kamp og teknikstævnet søndag den 25/11, hvor 

omkring 170 deltagere er i aktion. 

 

Foto vedhæftet kan frit benyttes i forbindelse med denne pressemeddelelse. Akk. DTaF – Thorkild Amdi Christensen 

 

Dato/Program: 

Lørdag den 24/11: 

09.00-12.00: Kampe 

12.00-13.00: Pause 

13.00-16.30: Kampe 

17.00-19.00: Opvisninger og udvalgte finalekampe 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Søndag den 25/11: 

09.00-12.00 Teknikstævne 

12.00-13.00 Pause 

13.00-18.00 Teknikstævne 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Sted: 

Odense Idrætshal 

Højstrupvej 5 

5200 Odense V  

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Sport Event Fyn, Odense Kommune og Budoxperten 

 

Kontaktpersoner i hallen: 

Lørdag - Murad Ahmed – tlf. 2823 7212 

Søndag – John Paarup – tlf. 2025 3972 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

+4521730333 

DM Finaleevent Odense - DR Streaming link 
Som bekendt streamer DR lørdagens finaleevent lørdag fra ca. 17.00. Finaleeventen indeholder 8 seniorfinaler som er pakket ind med 3 

flotte miniopvisninger fra DTDT - Danish Taekwondo Demonstration Team. Du kan se steamingen live via nedenstående link! 

 

Linket til streamingen på DR er HER. 

 

http://www.dr.dk/Sporten/MinSport/2012/02/29135252.htm


Linket: http://www.dr.dk/Sporten/MinSport/2012/02/29135252.htm 

 

God fornøjelse ! 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

Nyt fra hovedbestyrelsen - politisk møde med DIF mv. 
Politisk møde med DIF På sidste møde orienterede Ejnar og Kathy om mødet med DIF. På mødet med DIF blev der givet en status på 

udviklingskonsulentarbejdet. Det blev bemærket at der var sket en væsentlig ændring i antallet af klubbesøg (indtil nu 30 besøg) og 

klubudviklingsforløb (indtil nu 10 forløb). Vi har således fået et langt bedre indblik i hvordan klubberne går samt hvilke udfordringer 

de arbejder med. 

 

Det igangværende visionsarbejde blev også drøftet og der var stor anerkendelse fra DIF omkring den måde vi har sat denne proces i gang. 

 

Muligt samarbejde med Judo 

Ejnar fortalte om et møde med Judo Danmark, hvor det blev drøftet om der mulighed for at igangsætte et samarbejde mellem Taekwondo og 

Judo omkring udvikling af et aldersrelateret træningskoncept (ATK), som bliver et af omdrejningspunkterne for en fokuseret udvikling både 

indenfor bredde og elite. 

 

Øvrige punkter fra det afholdte HB-møde d. 13/11 kan ses på downloadsiden HER. Samme sted som alle tidligere referater ligger.  

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

DM 2012: De ”gamle” slog til ved DM i Odense. Zakaria 

Asidah og Philip Reyes er stadig på toppen! 
Odense Idrætshal var lørdag for 4. gang en flot en flot ramme om de Danske Mesterskaber i taekwondo. Ovenpå en sæson hvor de mest 

erfarne kæmpere missede OL deltagelsen i London var det forventet at forbundets nye unge talenter ville overtage tronen i flere klasser. 

Men helt sådan skulle det ikke gå. 

 

Således kunne den 40-årige Zakaria Asidah, København i +87 kg klassen tilføje endnu en DM titel til rækken af mesterskaber, som nu tæller 13 

med sin knudsende sikre sejr over Fikret Filicki fra Rødovre. 

 

En anden vetaran i dansk taekwondo Philip Reyes fra Amager/Nørrebro fik virkelig kamp til stregen i hans DM finale mod Shaker Nazari fra 

Brande. Den unge Brande kæmper førte 58 kg finalen frem til sidste runde, hvor Philip Reyes med 2 hovedspark afgjorde kampen til sin fordel. 

 

I den letteste herreklasse – 54 kg skulle endnu en erfaren tidligere landsholdskæmper Surachet Singsorn, Rødovre. Surachet Singsorn, som er 

tidligere EM bronzevinder fik mere end kvalificeret modstand af et af de unge nye stjerneskud Naiem Soltani fra Brande. I en af DM stævnets 

mest underholdende og hektiske finaler trak det unge talent fra Brande det længste strå med en 3 point scoring til hovedet kort før tid.  

 

Den lokale profil og endnu en at de unge løver i dansk taekwondo Sherwin Mazaheri fra Odense City vandt hans finale i 74 kg klassen over Said 

http://www.taekwondo.dk/referater_hb_og_repmoeder.asp


Koulij fra Vallensbæk. 

 

DM stævnet bød også på positive comebacks til de tidligere landsholdskæmpere. Mark Hansen fra Aarhus Vest, som sikrede sig således DM 

titlen over Rasmus Antonsen i sit comeback i -87 kg klassen efter et par års pause. Den tidligere landsholdskæmper Lisa Gjessing Kjær tog sig 

ligeledes af DM titlen i sin comeback kamp med en sejr over Elisabeth Knudsen i 62 kg klassen.  

 

DM eventen i Odense fortsætter søndag med de tekniske discipliner, så der er rig mulighed for at se mere top taekwondo i Odense Idrtæshal 

denne weekend. 

 

Dato/Program: 

Søndag den 25/11: 

09.00-12.00 Teknikstævne 

12.00-13.00 Pause 

13.00-18.00 Teknikstævne 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Sted: 

Odense Idrætshal 

Højstrupvej 5 

5200 Odense V  

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn A/S - Sport & Event, Odense Kommune og Budoxperten 

 

Kontaktperson i hallen: 

Søndag – John Paarup – tlf. 2025 3972 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Informationsafdeling 

+4521730333 

DM 2012: VM deltagerne sikrede sig alle DM titler før 

VM afrejse 
DM i Odense fik en flot afslutning søndag, hvor landets bedste teknikudøvere afgjorde hvor årets DM titler skulle placeres. Der var 

speciel fokus på de 4 VM deltagere, som i starten af december drager til Columbia for at forsvare de danske farver. 

 

Og noget tyder på at VM formen er på plads. Både de to VM deltagere i juniorklasserne hhv. Maria Skovly Buchardt - Gladsaxe og Mads 

Fencker - Islev samt Benjamin Hellegaard-Harder - Gladsaxe i herreklassen -29 og alderspræsidenten på landsholdet Lis Borring - Bornholm i 

+60 års klassen alle vandt deres grupper ved DM.  

Landsholdsledelsen havde udtaget den tidligere Verdensmester og flerfoldige Europamester Ky Tu Dang – Rødovre, men han er trådt ud af VM 

truppen, da Verdensforbundet WTF har udpeget ham som supervisor ved VM i Columbia. 



Kim Nedergaard – Skive, som ikke har mulighed for at deltage ved VM, vandt endnu en DM titel overlegent. Ikke overraskende, da den danske 

profil for nyligt sikrede sig første pladsen på Europaranglisten for 2012. 

Fuldstændig resultatliste fra DM i teknik findes HER. 

 

Foto vedhæftet kan frit benyttes i forbindelse med denne pressemeddelelse. Akk. DTaF – Thorkild Amdi Christensen 

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn A/S – Sport & Event, Odense Kommune og Budoxperten 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Informationsafdeling 

Værktøjer til foreningen. 
Værktøjer til frivillige idrætsledere og -trænere. Gør din forening endnu bedre til at lede, anerkende, fastholde og rekruttere frivillige. 

Ved at følge linket nedenfor, finder du konkrete 'how to do'-guides, der er lige til at gå til. 

 

Mangler din forening frivillige? Har I svært ved at få medlemmerne til at involvere sig i foreningen? Hvordan informerer I bedst muligt om 

idrætsforeningens aktiviteter. 

 

Læs mere HER. 

DM 2012: Fik du ikke set DR Streamingen ? 
Hvis du ikke fik set DR's streaming af DM Finaleeventen i lørdags har du chancen igen. Se eller gense udsendelsen på nedenstående 

link. 

 

Linket til DM Finaleeventer er HER 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

Ny assisterende træner på tekniklandsholdet 
Der blev til DM sagt farvel til Emil Knudsen som forlod jobbet som assisterende træner. Samtidig kunne Emils afløser blive 

præsenteret. Ny assisterende coach for tekniklandsholdet blev Finn Buchardt. 

http://www.frivillighedstjek.dk/Vaerktoejskassen.aspx
http://www.dr.dk/Sporten/Oevrig_sport/2012/11/22/230722.htm


 

Finn er 46 år og 3.dan. Han har tilknytning til Gladsaxe, Holbæk og Samsø Taekwondo Klubber lige fra bestyrelse, leder og instruktør. Han er 

aktiv træner / underviser for Gladsaxes nuværende teknik hold og er aktiv teknik dommer. 

 

Desuden er han far til Maria Buchardt, der er junior på landsholdet, og har det sidste års tid observeret landsholdet fra sidelinjen som tilskuer. 

Derfor har Finn allerede et godt kendskab til holdet, men da han ikke selv har haft en aktiv landsholdskarriere, som landstræner Mark Lee Larsen 

og assisterende træner Tobias Jessen, så håber vi han kan kan bidrage med en masse nyt til holdet. Som teknikdommer ser Finn lidt anderledes 

på udøverne, og det kan forhåbentlig give en god synergi effekt. 

 

Desuden er Finn valgt pga hans erfaring indenfor IT og klubledelse, samt at han er en omgængelig person som vil passe fint ind i 

tekniklandsholdsledelsen. 

 

Professionelt har Finn en fortid i forsvaret som uddannelse støttekader, og i dag arbejder han for NNIT som IT Senior System Engineer og er fast 

udlånt til TeliaSonera i Danmark. 

 

I udtagelser og beslutninger som vedrører Maria, er Finn naturligvis inhabil og vil ikke være en del af denne beslutningsproces. 

 

Sportschef Michael Gandø, assisterende træner Tobias Jessen og undertegnede glæder os til samarbejdet med Finn, og ønsker ham tillykke med 

stillingen. 

 

Med sportslig hilsen 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

TEKNIKLANDSHOLDET ANNO 2013 
Tekniklandsholdstræner Mark Lee Larsen har i samråd med resten af landsholdsledelsen udtaget tekniklandsholdet for 2013. Dette 

blev offentliggjort ved netop afholdte DM, som også markerer afslutningen på sæson 2012 på dansk grund. Der er flere debutanter 

bland de udvalgte, men ellers indeholdt udtagelsen ikke de store overraskelser. 

 

I herre og dame klasserne under 49 år har Danmark ikke tidligere haft landsholddeltagere, og det bliver naturligvis spændende at se hvad 

debutanterne Allan Olsen (Islev) og Anette Olsson (Skive) i disse grupper kan udrette. Ligeledes er der udtaget en debutant i herre under 59 år. 

Tidligere verdensmester KyTu Dang (Rødovre) er stadig i god form, men som ETU dommerleder og WTF supervisor bliver hans arbejde måske 

mere og mere orienteret væk fra banen. KyTu vil stadig være et naturligt førstevalg, men er dette ikke muligt, har man udtaget en back-up i form 

af Jørn Andersen (Herlev). Den sidste debutant skal findes i junior dame rækken. Annaline Søeberg (Gladsaxe) vandt DM guld i 

rødbælteklassen, men hun er alligevel udtaget i år, da hendes kvaliteter er åbenlyse, og da hun skal til sortbæltegraduering i næste weekend, som 

hun gerne skulle bestå hvis alt går som planlagt. 

Det er dog ikke alle på tekniklandsholdet som kan gå på juleferie. Maria Buchardt (Gladsaxe), Mads Fencker (Islev), Benjamin Hellegaard-

Harder (Gladsaxe) og Lis Borring (Bornholm) skal fortsat fokusere frem mod VM. Landsholdet rejser mandag d. 3.december til Columbia, hvor 

VM afholdes i Tunja d. 6-9.december. 

 

Følgende er udtaget til tekniklandsholdet 2013 

 

Jun Herre 

Mads Fenker, Islev 

Jonas Walter Bornholm 

Jacob Borchert, Sønderborg 



 

Jun Dame 

Maria Buchardt,Glasaxe 

Annaline Søeberg, Gladsaxe - Debutant 

 

Under 29 Her 

Christian Bøttcher, Skive 

Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe 

 

Under 29 Dam 

Sanne Jensen, Skanderborg 

Michelle Sejrsgaard-Jacobsen, Herlev 

Alexandra von Münchow, Gladsaxe 

Henriette Dalsten, Gladsaxe 

Charlotte Pedersen, Gladsaxe 

 

Under 39 Her 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Under 49 Her 

Allan Olsen, Islev - Debutant 

 

Under 49 Dam 

Anette Olsson, Skive - Debutant 

 

Under 59 Her 

KyTu Dang, Rødovre 

Jørn Andersen, Herlev - Debutant 

 

Over 60 Dam 

Lis Boring, Bornholm 

 

Tillykke til alle de udøverne med udtagelsen. 

 

Med sportslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Information om seniorkamplandsholdet i 

overgangsperioden (01.12.12- 30.04.12) 
Det er forbundets opgave at tænke langsigtet og at se helhedsorienteret på vores elite- og talentudviklingsarbejde. VM er for ”blomsten” 

af vores elitearbejde. De kæmpere, vi har, der via indsats og resultater beviser at de tilhører den internationale elite, skal naturligvis 

have mulighed for at kvalificere sig til VM gennem forårets A- class- stævner i aktivitetsplanen. 

 

Samtidig ønsker vi, at de kæmpere, som forbundet sender til VM også har en reel mulighed for at kunne gøre sig gældende. Der udstedes ikke 

længere ”badebilletter” til et Mesterskab. 

Samtidig ønsker vi også at udvikle vore næstbedste kæmpere, den nationale elite/talent. Det gøres dels ved stævnedeltagelse i bl.a. A- class -

stævner. Men det gøres også ved at tilbyde træningssamlinger på højt niveau med kompetente trænere dels fra centrene og dels eksterne trænere, 

som kan bidrage med nye inputs. 

Når hele den nationale elite/talent er samlet på tværs af centerklubberne, så udnytter vi også de muligheder, det giver at kunne sparre med andre - 

og flere - træningspartnere end til den daglige træning hjemme i centerklubben. 

Forbundets tilbud skal derfor ses som en samlet pakke, hvor den hjemlige centertræner skal vurdere sine egne kæmpere:  

• Hvem, der har en reel mulighed for at kvalificere sig til VM, og 

• Hvem der p.t. vil have mest ud af at udvikle deres potentiale gennem deltagelse i de 4 tilbudte træningssamlinger - suppleret med enkelte 



stævner på det rette niveau.  

Forbundet ønsker med dette tilbud at hæve overliggeren for vores elitearbejde til gavn for alle seniorlandsholdskæmpere, uanset hvilket niveau, 

de p.t. befinder sig på. 

Vi tror på, at denne model er til gavn for den enkelte kæmper og dermed også til gavn for såvel vores ambitiøse centerklubber som for hele 

forbundets samlede elite- og talentudviklingsarbejde. 

 

Med sportslig hilsen 

Hovedbestyrelsen og Eliteudvalget 

Detaljerede information om Dansk Taekwondo Forbunds 

senior kamplandshold 
Udtagelse af kamplandsholdet (senior) i perioden 01.12.12- 30.04.13 (Overgangsperioden): Kæmpere, som opfylder følgende krav, kan 

søge om at komme på DTaF´s kamplandshold i ovennævnte periode: 

 

- Være fyldt 18 år og dansk statsborger 

- Være DM guldvinder eller have opnået minimum 15 lhs-points efter DTaF´s reviderede pointliste, som du finder HER. 

 

Kæmpere, som opfylder disse krav, skal senest 16. december 2012 sende en kort skriftlig ansøgning til EIU ved Lennart Theilgaard for at være 

en del af DTaF´s senior- landsholdstrup. (Ansøgningen skal være bekræftet af klubben og Centertræneren). 

 

Ansøgningen skal indeholde følgende :  

1) Person data 

2) Kort motivation for at ansøge om optagelse. 

3) Nuværende træningsomfang.  

4) Tidligere resultater. 

5) Udviklingsmål indenfor : a – Taktik b - Teknik c - Mentalt 

6) Ønsker og behov i forberedelses perioden 15/4-15/7 til VM, såfremt man kvalificerer sig til at deltage.  

7) Eventuelt (andet vigtig information der måtte være relevant i overgangsperioden) 

 

Ansøgningen behøver ikke at være mere end 1 A4 side, og denne vil blive anvendt primært som udviklings redskab mellem kæmper, klubtræner, 

centertræner og andre sportslige relevante fagpersoner. 

 

Aktivitetsplan for senior kamplandsholdet i perioden 01.12.12- 30.04.13 (Overgangsperioden) 

Det forventes at der stilles op til mindst 3 af nedenstående stævner : 

26-27/01 – Samling 1 - obligatorisk og kun for senior landsholdet 

09-10/02 – Trelleborg Open 

19-23/02 – U.S. Open 

23-24/02 - Slovenien Open 

23-24/02 – Samling 2 - åben samling som tilbud til alle DM-medaljetagere,(gælder også junior over 17år) 

08-10/03 – German Open 

15-17/03 – Dutch Open 

23-24/03 – Samling 3 - obligatorisk og kun for senior landsholdet 

06-07/04 – Belgium Open 

27-28/04 – Samling 4 - åben samling som tilbud til alle DM-medaljetagere (gælder også Junior over 17år) 

 

Landsholdssamlinger i perioden 01.12.12– 30.04.13 (Overgangsperioden) 

Der afholdes i alt 4 LHS-samlinger i perioden hvoraf 2 af samlingerne vil være obligatoriske for senior landsholdet (Er man skadet el lign, skal 

man møde op til samlingen alligevel og forevise behørig dokumentation). 

De 2 andre samlinger vil være åbne for alle der har fået medalje til DM, herunder også juniorer over 17år + et ekstra tilbud til senior landsholdet. 

Samlingerne vil foregå i Elitecenterklubber - 2 i Jylland og 2 på Sjælland. 

Der vil i hver samling være fokus på korte intensive træningspas. De 4 træningspas vil være tematisk opbygget og forestås af elitecentertrænere i 

samarbejde med en af Eliteudvalget udpeget konsulent efter en i forvejen aftalt plan. 

Konkret information om indhold, tid og sted for samlinger vil blive meldt ud så snart disse er fastlagt. 

 

http://www.taekwondo.dk/rangliste.asp


Mesterskabsdeltagelse i perioden 01.12.12- 30.04.13 (Overgangsperioden) 

Det er fra DTaF´s senior- landsholdstrup, at eventuelle deltagere til VM 2013 i Mexico skal findes. Kvalifikationsperioden er 01.01.13- 

15.04.13, hvorefter endelig udtagelse vil finde sted. 

 

Kvalifikationskrav - VM 2013: 

For at komme i betragtning til VM 2013 skal følgende krav være overholdt: 

- Aktivitetsplanen for senior kamplandsholdet skal være overholdt - og gennemført tilfredsstillende (vurderes af EIU). 

- Minimum 7 vundne kampe til forårets A-class (inkl. US Open) -stævner i aktivitetsplanen. 

- Have opnået minimum 20 lhs-points på udtagelsesdagen. (3 mdr før mesterskab). 

 

Alle disse krav skal være opfyldt. Såfremt kvalifikationskravene er opfyldt d. 10.04.13 indstiller  

Eliteudvalget den pågældende kæmper til endelig VM-udtagelse hos DTaF´s Hovedbestyrelse senest d. 15.04.13. 

 

Med sportslig hilsen 

Hovedbestyrelsen og Eliteudvalget 

Dansk Taekwondo Forbund 

VM Poomsae 2012 forude! 
I dag er Tekniklandsholdet rejst til VM i Columbia. Det 7. VM af afholdes i byen Tunja som ligger i 2850 m højde, ca 1 times kørsel syd 

for Bogota. Deltagerne har siden udtagelsen i ultimo august trænet målrettet frem mod VM og man ikke til DM tydeligt se de store 

fremskidt som den intensive træning har givet. 

 

Der bliver dog hård konkurrence for de danske deltagere. 

 

Det store medaljehåb er regerende VM bronzevinder Lis Borring (Bornholm) i gruppen damer over 60 år. Landstræner Mark Lee Larsen udtaler: 

"Lis har desværre haft nogle skader i hendes træning op til VM, og hun har stadig en albue som giver hende problemer i håndteknikkerne. 

Således har hendes forberedelser ikke været optimale, men målet er stadig en medalje. Lis er efterhånden er rutineret VM deltager og denne 

rutine kan komme hende til god hjælp på stævnedagen. Lis har ligeledes gjort store fremskidt på det mentale område, så kan vi få styr på 

nerverne skulle en medalje være opnåelig."  

 

Maria Buchardt (Gladsaxe) er debutant i junior gruppen. "Maria har den fordel at hun er meget smidig og har flotte høje spark, og det er 

nødvendigt for at kunne være med helt fremme. Vi har arbejdet meget med Maria's mentale tilstand til stævner og hun har gjort store fremskridt 

på området. Målet for Maria er en top 15 placering, men på en rigtig god dag kan Maria nå til finalen. Maria er dog primært med for at få 

erfaring og lære, hun har stadig nogle år i juniorklassen, så det er ikke medaljer som er hovedfokus i år.", forklarer landstræner Mark Lee Larsen. 

 

Mads Fencker (Islev) er ligeledes debutant i junior klassen. "Også Mads har gjort store fremskridt. Hans håndteknikker er blevet virkelig skarpe. 

Han sparker ikke helt så højt som mange af konkurrenterne og det bliver hans største udfordring. Men også Mads forventes at kunne placere sig i 

bedste halvdel, dvs. en top 15 placering. Han er også med for at lære, så medaljer er heller ikke hovedfokus for Mads. " fortæller Mark. 

 

Sidste danske deltager er Benjamin Hellegaard-Harder som deltager i gruppen herre under 29 år. "Benjamin har tidligere deltaget til VM som 

junior, så han ved hvad "gamet" går ud på. Han har trænet intensivt med op til 40 træningstimer ugentlig, og naturligvis har det haft en tydelig 

effekt. Han har udviklet både sine spark og håndteknikker, og han er måske den bedste til at gå den rigtige rytme. Han har dog ikke så meget 

erfaring i seniorgruppen og det er første gang han deltager til VM i denne gruppe. Derfor er Benjamin lidt en outsider, han kan overraske positivt 

og få en finaleplads. Det kommer meget an på hvad dommerne fokuserer på. Han bør kunne få mindst en top 15 placering, men jeg tror ikke 

Benjamin selv vil være tilfreds med noget mindre end en finaleplads." vurderer Mark. 

 

Med sportslig hilsen 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 



Status om visioner i arbejdsgrupperne 
Nu er vi ved at være halvvejs i processen med visionsarbejdet i arbejdsgrupperne, hvorfor vi gerne vil informere lidt om status. De fire 

førstnævnte arbejdsgrupper har således indtil videre været til 3 møder i arbejdsgrupperne, og efter møderne i december vil 

hovedbestyrelsen holde et møde med proceskonsulenterne, således at der sikres en sammenhæng i arbejdet. Efter dette møde - den 18/12 

- vil der være mere nyt om visionsarbejdet. 

 

Men allerede nu vil Hovedbestyrelsen gerne kvittere for et rigtig flot stykke arbejde, som alle gør og vil selvfølgelig også gerne opfordre alle 

andre til at bidrage og give input til medlemmerne i arbejdsgrupperne, idet det er nu, arbejdet gøres i arbejdsgrupperne. I foråret vil 

anbefalingerne blive præsenteret i færdig form til endelig accept. 

 

Arbejdsgruppen vedr. sportslig strategi for elite- og talent 

Deltagerne i denne arbejdsgruppe er: Kaj fra Nørrebro, Bjarne fra Elitevest, Tarik fra Rødovre, Ole fra Esbjerg, Edina fra Teknik samt hele EIU-

udvalget og proceskonsulent Henning Hansen. Arbejdsgruppen er således meget bredt funderet. Arbejdsgruppen har indtil nu arbejdet med 

definitioner for elite og talent samt krav hertil, samt formulering af strategier på kort og langt sigt. 

 

Arbejdsgruppen vedr. sportslig strategi for bredde 

Deltagerne i denne arbejdsgruppe er: Herdis fra Svendborg, Johnny fra Frederica, Kathy og Johny fra BIU-udvalget samt proceskonsulent 

Henning Hansen, således at der sikres en sammenhæng mellem arbejdet i arbejdsgrupperne på hele den sportslige strategi. Arbejdsgruppen har 

arbejdet på at indsamle data på erfaringer med breddeområdet samt definere ønsker og behov, som vores breddearbejde skal kunne give eller 

dække over. 

 

Arbejdsgruppen vedr. Tilbud til klubberne 

Deltagerne i denne arbejdsgruppe er: Jan-Erik fra København, Brian fra Esbjerg, John fra Munkebo, og indtil nu Ann fra BIU-udvalget, som dog 

har været nødt til at melde fra pga. operation. Desuden proceskonsulent Mia Bergsbo. Arbejdsgruppen har set på tendenserne i DTaF´s 

medlemstal, og via dette defineret 2 målgrupper: Teenagere og voksne, som der skal formuleres særlige tiltag for. 

 

Arbejdsgruppen vedr. Organisation og økonomi 

Deltagerene i denne arbejdsgruppe er: Lars fra Kolding, Michael fra Favrskov, Per og Ejnar fra HB samt proceskonsulent Helge Mogensen. 

Arbejdsgruppen har analyseret og defineret hvilke serviceydelser, vi gerne vil have at en fremtidig organisation skal kunne levere samt holdt 

dette op imod den nuværende organisation. 

 

Arbejdsgruppen vedr. kommunikation 

Desværre var der ikke tilstrækkelig mange, der meldte sig til at deltage i denne arbejdsgruppe. HB har på den baggrund besluttet selv at arbejde 

med kommunikationsstrategier. Dette vil dog ske lidt forskudt fra arbejdet i de øvrige arbejdsgrupper, således at vi mere vil arbejde med det 

fremadrettede i stedet for at analysere, hvad vi har gjort. Første møde i denne arbejdsgruppe sker således i den kommende uge. 

 

Mvh 

Hovedbestyrelsen 

VM Poomsae 2012: Fornuftig dansk lodtrækning 
De danske udøvere fik en fornuftig lodtrækning til VM i Columbia. Danmark her 3 udøvere på banen torsdag d. 6.12 som er stævnets 

første dag. Der er 53 nationer men det er tydeligt at se, at der i de enkelte grupper er færre deltagere end tidligere. Dette må antages at 

skyldes de store rejseomkostninger. Selv store nationer som Spanien og Tyskland stiller ikke med fuldt hold. 



 

Man kan i øvrigt streame direkte fra stævnet via den officelle hjemmeside HER. 

 

Den danske lodtræning blev som følger: 

 

Junior Dame - Torsdag d. 6.12. 

Maria Buchardt (Gladsaxe) starter som nummer 11. Der er 26 i hendes gruppe, og der er desværre flere af de helt store nationer i hendes 

delgruppe, bla Korea, Kina, Spanien og Columbia som har hjemmebanefordel. Hun er dog tilfreds med hvilke poomse'er som blev udtrukket. I 

indledende skal de gå T4 og T6, i semifinalen T8 og P1 og finalen byder på P3. og P2. 

 

Junior Herre - Torsdag d. 6.12 

Mads Fencker (Islev) skal allerede starte som nummer 3. Der er 20 deltagere i hans gruppe men Mads slipper for Korea, Kina og Spanien i 

indledende runde. Figurmæssigt skal Mads vise T5 og T7 i indledende, P2 og P3 i semifinalen og T8 og P1 i finalen. Mads har således i hver 

runde en figur uden sidespark og kan således formentlig hente point her som vil kunne bringe ham videre til næste runde. 

 

Damer over 60 år - Torsdag d. 6.12 

Lis Borring (Bornholm) har fået næsten en drømmelodtrækning. Hun starter som nummer 6 ud af 7 og er således direkte i finalen. Her skal hun 

vise sin favorit figur P7 samt P8 som hun også er glad for. Hendes albue giver stadig begrænsninger i træningen, men på dagen vil hun give den 

fuld gas og med en forbinding el optapening håber vi ikke det giver hende gener på banen. 

 

Herre under 29 år - Fredag d. 7.12 

Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) skal på banen om fredagen. Hans lodtrækning var desværre ikke så vellykket. Benjamin skal starte som 

nummer 1 i hans delgruppe. Der er 35 deltagere i gruppen. Også i poomselodtrækningen var Benjamin uheldig. Her skal han vise T6 og T8, i 

semifinalen er det P1 og P2 som er udtrukket og i finalen P5 og P4. 

 

Arrrangørmæssigt har der været mange punkter som har været utilfredsstillende. Træningstider bliver ikke oplyst og ellers bliver de ændret, og 

ellers skal man stå og vente 1,5 time på bussen. 

Desuden kom WTF til at indrømme de ikke laver en egentlig lodtrækning til hvilke figurer som skal vises. De fordeler blot figurerne således 

man sikrer at alle figurer kommer i spil. Dette har været mistænkt ved flere VM, men det er først nu at WTF kom til at indrømme man ikke laver 

en rigtig lodtrækning. De ville ikke ændre proceduren til dette VM, men se på det til næste år. Der står ikke i reglerne specificeret hvorledes 

lodtrækningen skal foregå. 

 

Dog tager alle de danske deltagere tingene med sindsro. Vi fokuserer på det vigtigste - nemlig vores præstation på banen. Alt det vi ikke har 

indflydelse på bruger vi ikke energi på. Deltagerne har en god mavefornemmelse og glæder sig meget til at komme i gang. Vi har det sjovt 

sammen og nyder hinandens selskab og Columbias smukke natur. 

 

Med Sportslig Hilsen 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

VM Poomsae 2012: VM bronze til Lis Borring 
Danmark fik en jævn start på VM i Tunja - Columbia med tidlige exit af de danske juniordeltagere. Men sidst på VM's første dag kom 

glæde fra i den danske trup, da Lis Borring - Bornholm gentog sin præstation fra sidste VM med en flot bronzemedalje. 

http://www.wtf2012tunja.com.co/index.php/en/


 

Lis Borring - Bornholm var som regerende VM bronze vinder på forhånd medaljekandidat i klassen for sortbælter over 60 år. Og den medalje 

havde Lis tænkt sig at forsvare med slag og spark. Trods et par skader i optakten til VM, så var Lis ved godt mod under opvarmningen. Faktisk 

måtte man minde hende på, at der skulle spares på kræfterne. Den gode lodtrækning som næstsidst i gruppen bekom hende vel og det var en Lis i 

harmoni som gik på banen.  

Taktikken var klar, der skulle fokuseres på et roligt tempo og tydelige og store bevægelser. Denne taktik var et godt valg og Lis kunne 

overbevisende kæmpe sig til en flot bronze. Hun blev kun overgået af USA på 1.pladsen og Korea på 2.pladsen. Og med lidt mere held i strøjten 

kunne Lis måske have vundet over den koreanske kvinde også. Det var en glad Lis som ringede hjem til solskinsøen for at fortælle sin familie de 

gode nyheder, kun for at finde ud af de allerede kendte resultatet da de havde fulgt hende på Live-streaming. 

 

Landsholdstræner Mark Lee Larsen vurdere her VM's 1.dag: "Førstedagen har budt på godt og ondt. Vi opnår vores overordnede resultat mål for 

VM med en bronze til Lis, men er kede af vi ikke fik nogen af vores juniorer med i semifinalen. De var dog med for at lære og det procesmål har 

de fået opfyldt til fulde. Ligeledes har deres forberedelse været meget professionelle og målrettede. Denne proces kunne man næsten ikke have 

ønsket sig anderledes." 

 

VM's først dansker i aktion var Mads Fencker - Islev. Debutanten havde i går til den afsluttende træning vist han virkeligt var tændt. At det var 

en svær delgruppe han var kommet , vidste landsholdet på forhånd, og desværre viste forudsigelserne at holde stik. Mads var en anelse anspændt 

i teknikkerne, men leverede ellers en fin præstation. Desværre var det ikke nok til at sikre sig en semifinale plads. Favoritterne fra Iran, Vietnam, 

Tyskland, Mexico og hjemmebane-deltageren fra Columbia havde alle høje sidespark og dette var igen afgørende. Der blev lagt mindre vægt 

korrekte stande og kraftfulde håndteknikker. Mads sluttede på en 6.plads i delgruppen lige netop udenfor semifinale pladserne. Ærgerligt for det 

forventes at de 5 førnævnte lande også vil blive repræsenteret i finalen, og set i dette lys var Mads præstationsmæssigt med helt fremme, men 

bliver straffet på sparkene. 

 

Maria Buchardt - Gladsaxe havde også mange af favoritlandene i sin delgruppe. I den sidste forberedelses tid har Maria haft mindre problemer 

med en lårskade, som i går desværre sprang lidt op igen. Hendes forberedelser mht spark var derfor ikke optimale. Vi kunne dog med massage, 

udspænding og forsigtighed holde skaden nede, så Maria stadig kunne stille op, men hendes spark var dog påvirket. Mentalt fik Maria også 

udfordringer, men det lykkes at få styr på nerverne, hvilket er et resultat af et målrettet mentalt arbejde. På banen havde Marie desværre en 

balancefejl pga et galt underlag, som kostede både på sparket og på den efterfølgende stand. Trods en ellers god præstation i 2. figur, så kunne 

fejlen ikke rettes op. Igen var dommernes fokus kun på spark. Maria sluttede på en 10. plads i hendes delgruppe, de 7 bedste gik videre. 

 

Fredag, den 7/12 har Danmark en udøver i ilden. Benjamin Hellegaard-Harder - Gladsaxe repræsenterer Danmark i gruppen, herre under 29. 

Benjamin er tændt men har en rigtig svær delgruppe, hvor lodtrækning har samlet langt de fleste af favoritterne. Så bare at komme videre fra 

indledende runde vil være en kraftpræstation. 

 

Udvalgt resultat fra VM 2012 i Tunja, Columbia 

Damer over 60 år 

 

1. USA 

2. Korea 

3. Danmark, Lis Borring (Bornholm) 

4. Spanien 

 

Med venlig hilsen 

Infoafdelingen 

VM Poomsae 2012: Dommerfadæse sender Benjamin ud 

af VM 
Det var en skuffet Benjamin Hellegaard-Harder, Gladsaxe som i gruppen herre under 29 år, måtte forlade VM efter indledende runde. 



 

Landsholdet vidste at Benjamin havde fået en hård lodtrækning. Stort set alle af de stærke nationer var med i hans delgruppe og det var ikke 

hans favoritfigurer som skulle vises. Dog var det det positionen som nummer 1 i gruppen som var værst. Og denne position viste sig at være 

rigtig uheldig. Benjamin starter fornuftigt og går nogle pæne runder.  

 

Han rammer ikke sit allerhøjeste niveau, men indsatsen var tilfredsstillende. Colombia er på efterfølgende og her stiger pointene voldsomt, mest 

fordi dommerne ligger med 1 points forskel i præsentation. Herefter indkalder jurydommeren til møde, og efterfølgende fastholdes de højere 

point niveau i præsentation. Benjamin matcher fuldstændig topudøverne i præcision men ligger op til et point under i præsentation. Denne 

forskel fortsætter gruppen igennem og medfører naturligvis at Benjamin er helt uden for chance for at gå videre til finalen. Dommerfadæsen 

består i, at man aldrig må ændre pointniveauet under en runde, da det er unfair for deltagerne. I dette tilfælde burde gruppen have startet forfra, 

for at sikre ens vurderingsgrundlag. 

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

& 

Infoafdelingen 

VM Poomsae 2012: Evaluering af VM 2012 
Landstræner Mark Lee Larsen vurderer VM 2012 således: ”Arrangørmæssigt har det haltet med information under stævnet. Dagens 

gættekonkurrence var hvornår bussen kørte og vi fik ikke information om hvad ser skulle ske. Det har dog været dejligt at være i en ny 

verdensdel med teknik og se at flere og flere lande på disse kanter også satser på teknik. 

 

Colombianerne har gjort meget for at det skulle været et storslået stævne, ja nærmest et mini OL med åbningsceremoni aftenen før stævnet, som 

foregik udendørs på et stadium med ca. 10.000 tilskuere og et storslået show m dans, opvisning og fyrværkeri. Sikkerheden har været i top med 

gadeafspærringer omkring stævnehallen, overdrevet meget politi og konstant politieskorte m blå blink når vi kørte i bus. 

 

Danmarks udøvere kan vi overordnet set kun være stolte af. Vi opnåede vores målsætning om en medalje, men vi er skuffet over, vi ikke fik folk 

videre fra de indledende runder. Vi må indse at andre lande fortsat satser stærkt på teknik. Ikke kun de vanlige store nationer er foran os, vi 

bliver også overhalet indenom af ellers ukendte nationer i tekniksammenhæng. Denne trend har stået på gennem et par år. Hvis vi i Danmark 

fortsat vil være med fremme må der nok en holdningsændring til. Vi må indse at Danmark har for langt imellem de rigtig dygtige udøvere. Der 

er for lidt konkurrence og der er for stor niveau forskel på de dygtigste og dem som kommer i anden række. Vores bedste udøvere kan være med 

helt i toppen, men mangler i præsentations pointdelen. Her er det primært de høje spark som skal trænes. Netop træningsmængden og 



målrettetheden hos de danske VM deltagere er jeg stolt af, deres forberedelser frem mod VM har været i top, og der skal fortsættes i denne stil 

for at sikre en fortsat udvikling. Det er flot Danmark stadig kan få medaljer til et VM, men hvis vi ikke sætter ind nu, så kommer vi til at kigge 

langt efter dem. 

 

Hvis vi vil tilbage helt i toppen skal der fra alle sider satses mere. Den enkelte udøver, på ALLE niveauer, skal tilbringe flere timer i 

træningssalen og der skal mere økonomi til for at komme til stævner og træningssamlinger. Dette gælder både udøverne men også forbundet skal 

til lommerne, hvis man har en ambition om dansk teknik i verdensklasse. 

 

Således må den almindelige danske teknik udøver må gøre sig den overvejelse, om man vil være en teknikudøver med international klasse eller 

om man er tilfreds med at gøre sig gældende til stævner i Danmark. De danske landsholdudøvere har brug for konkurrencen og føle presset fra 

dem i bakspejlet. Forbundet må evaluere, hvad man vil satse på. Hvis man fortsat ønsker den stærke teknik tradition i Danmark, må midlerne 

følge med, således vores udøvere får optimeret deres muligheder for træningssamlinger og stævner. 

 

Jeg ved det er en hård melding, men det er blot realiteterne som de er. Det er naturligvis ikke for at udstille de danske teknikudøvere, mange 

træner flittigt og har stort potentiale, men set i forhold til resten af verden er det ikke nok! 

 

Og som træningsmotivation kan det oplyses at VM 2013 formentligt afholdes på Bali, Indonesien. Og EM 2013 er tæt på endelig godkendelse til 

at blive afholdt sidste weekend i april i Spanien." 

 

Med sportslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

 

Det kan oplyses at VM holdet lander i Kastrup på tirsdag kl. 18.15 med LH 830 fra Frankfurt. 

Infoafdelingen 

Udvidelse af tilmeldingsfrist 
Sidste tilmelding for hjælpetræner kursus i Frederikssund er udvidet til den 14/12-2012. 

 

Taekwondo på DR Ramasjang 
Taekwondo er med, når DR Ramasjang onsdag den 12/12 kl. 18.00 sender Live fra Ramasjang. DR lavede sidste onsdag optagelser i 

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub, hvor også de 2 holdkaptajner til udsendelsen blev udvalgt. 

 

På billedet er de udvalgte Ali og Rasmus ved at få monteret lyd inden de afgørende optagelser. 

 

Nu må vi bare håbe de også vinder dysten mod 2 floorball spillere onsdag aften kl. 18.00 på DR Ramasjang. 

 

Infoafdelingen. 

Nyheder fra Elite Idrætsudvalget 
Læs her om månedlige åbne EIU møder i 2013 samt WTF G.A.L. licens 



 

Månedlige Åbne EIU møder i 2013 

EIU udvalget inviterer til åbne EIU møder een gang om måneden i det nye år. Vi vil gerne med disse møder, være med til at skabe en større 

åbenhed, ro og forståelse, og mere sammenhold, møde Jer - snakke Elite over en kop kaffe. Vi vil samtidigt informerer om hvad der sker i EIU 

og evt. aflive eller bekræfte rygter der ind imellem opstår. Vi glæder os til at se jer i det nye år. Datoer kommer på snarest. 

 

WTF Global Athlete License 

Fra 2013 skal alle udøver der deltager i A class stævner have en G.A.L. licens(Global Athlete Licence) fra WTF. Dette gælder både for kamp og 

teknik. Licensen koster ca. 180 kr. pr. år, men man kan vælge at købe licensen for flere år ad gange, og der ved sparer penge. Du skal sende en 

mail til din lokale G.A.L. licens administrator (se liste længere nede) med følgende informationer: 

fornavn, mellemnavn, efternavn, køn, fødselsdag, email adresse, post nr, by, land, telefonnummer, Statsborgerskab, Grænsepasnummer, 

Grænsepas startdato, grænsepas udløbsdato, bælte grad, Kukkiwon certifikat nr., disciplin(kamp/teknik/begge), medlemskab (udøver, team 

official) 

Link til ansøgningssekmaet for udøvere under 18 år er HER 

og følgende skal vedhæftes mailen:  

 

Portrætfoto i farver(Størrelse: 2*2.5 cm i 236*295 pixel) 

Grænse Pas kopi - dvs. scan den side med billede og underskrift 

Dan Card kopi - eller Dan Certifikatkopi hvis man ikke har Dan card. 

Hvis du er under 18 år, skal G.A.L. licens ansøgning udfyldes, og under skrives af udøver og forældre. (PDF dokument længere nede) 

 

Priser for WTF GAL licens: 1 år 30$ - 2 år 55$ - 3 år 80$ - 4 år 105$ 

 

Alle dokumenterne gemmes i JPG format, og beløbet indsættes på Dansk Taekwondo Forbunds konto: Sydbank A/S - Reg.: 7703 kontonummer: 

0001104755 

 

Kontakt din nærmeste GAL licens administrator, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til EIU formand Jørn Chr. Andersen 

30641194 

 

Kim Nedergaard 

Skive Taekwondo klub 

Kimnedergaard@dlgmail.dk 

 

Trine Frølich 

Skive Taekwondo klub 

formand@skivetaekwondo.dk 

 

Michael Gandø 

Fredericia Taekwondo klub 

mg@taekwondo.dk 

 

Hammad Alvi 

Nørrebro Taekwondo klub 

ham.alvi@gmail.com 

 

Mette Lund 

Rødovre Taekwondo klub 

Mette1605@live.dk 

 

Lennart Theilgaard 

Greve Taekwondo klub 

ltheilgaard@hotmail.com 

 

Tomasz Suski 

Gladsaxe Taekwondo klub 

tomesuski@email.dk 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/WTF_Licence_Application_Form.pdf


Jørn Chr. Andersen 

Herlev Taekwondo klub 

Eiu-formand@taekwondo.dk 

 

Rigtig god jul fra Elite Idrætsudvalget 

Lennart, Tomasz og Jørn 

Sommerlejr 2013 – meld dig som frivillig, så er vi ét skridt 

nærmere! 
Dansk Taekwondo Forbund indbyder til informationsmøde om sommerlejren 2013 i Taastrup Taekwondo Klub tirsdag den 8. januar 

2013 kl. 18.00. Selsmoseskolen, Taastrupgårdsvej 3, 2630 Taastrup. 

 

Tilmelding gerne til Mia Bergsbo, udviklingskonsulent@taekwondo.dk 

 

Taastrup Taekwondo Klub har mulighed for at låne faciliteterne til lejren, men har ikke frivillig kapacitet nok til at tage sig af afholdelsen. 

Mødet vil derfor omhandle uddelegering af ansvarsområder, som kunne se ud som følgende: 

 

• Info og tilmelding 

• Projektansvarlig 

• Bespisning, øltelt og cafeteria 

• Rengøring 

• Lejrplads 

• Træningsplan, instruktører og kurser 

• Andre aktiviteter 

• Hovedansvarlig – faciliteter, tilladelser, kontakt til kommunen 

 

Emner som forberedelse, økonomi og hvor mange hjælpere, der kræves, vil også blive taget op. Vi vil desuden også fremlægge mulighederne for 

at sommerlejren kan foregå i uge 28, så der kan etableres et samarbejde med norske instruktører. 

 

Hvis du gerne vil have, at sommerlejren bliver en realitet i 2013, så kom og deltag i mødet, vi har brug for alle de frivillige hænder, vi kan få. 

Man kan både hjælpe til som klub eller som enkeltperson. Men husk: Du forpligter dig ikke til opgaver ved at deltage i mødet. 

EIU: Ny frist for ansøgning til seniorlandsholdet mv. 
Da vi har modtaget dokumentation fra NM 2011, er dette opdateret på den nye rangliste for seniorer. Link til ranglistenden se nedenfor. 

Da disse ændringer på ranglisten har betydning for nogle kæmpere har vi valgt at udsætte ansøgningsfristen med en uge dvs. inden 

d.23/12. 

 

 

Krav, betingelser og vilkår er de samme som er offentliggjort tidligere. 

 

Mvh  

EIU og Hovedbestyrelsen. 

Gammelt udstyr. 



Nystartet klub mangler udstyr. Klubber/udøvere som har gammelt udstyr liggende, som ikke bruges, og som stadig er funktionelt, bedes 

kontakte: breddekonsulent@taekwondo.dk 

 

Brug af klubnyheder mv. 
Vi beder klubberne være opmærksom på reglerne for brug af klubområdet herunder reglerne omkring nyheder. Manualen for brugen 

ligger i forbindelse med login. 

 

Med venlig hilsen 

DTaF 

Julestatus på visionsarbejdet 
Som aftalt hermed et indblik i hvor langt de enkelte arbejdsgrupper er nået i strategiarbejdet. Stor ros til alle deltagerne i 

arbejdsgrupper. Det er virkeligt et spændende nyt år vi går i møde. Samtidig også en stor opfordring til alle om at involvere sig. 

Strategiarbejdet vil påvirke alle og alle opfordres til at bidrage og yde, så vi alle kan nyde glæde af hinandens arbejde ☺ 

 

Arbejdsgrupperne omkring de sportslige strategier har haft et fælles fokus – tættere samarbejde mellem klubber og forbund. Det skal bl.a. ske 

ved at løse opgaverne der hvor kompetencerne er og gennem tiltag, hvor både klubber og forbund bidrager. Herudover har både bredde og 

talent/elite fokus på udvikling og implementering af ATK til gavn for hele taekwondosporten samt øget samarbejde med kommunerne. 

 

Fra breddestrategien kan nævnes punkter som 

• Fokus på bredde- og træningstræf – initiativer der skal være med til at fastholde og udvikle udøverne 

• Styrkelse af det organisatoriske niveau i klubberne. Det sker gennem udvikling af et koncept, vi kalder ”den kompetente bestyrelse”. 

• Instruktører – alle klubber skal have tilstrækkeligt adgang til instruktører 

• Taekwondo på skoleskemaet – taekwondo skal være en del af idrætstimerne 

• Taekwondo skal være en del af undervisningen i militæret og hos politiet 

• Taekwondo skal udbydes via de folkeoplysende forbund 

• Fokus på IT-løsninger – der letter det administrative arbejde 

 

Fra talent- og elitestrategien kan nævnes punkter som 

• Etablering af udviklingscentre.  

• Udviklingscentret skal tilbyde træning på højt niveau med kompetente trænere. Samtidig stilles der krav til udviklingscentrene i forhold til 

faciliteter, økonomi og det sportslige set-up. 

• Et at målene er at fordoble talentmassen. 

 

Arbejdsgruppen Tilbud til klubberne arbejder med en strategi, der skal øge rekrutteringen og fastholdelsen af medlemmer. 

Der er fokus på: 

• Målgrupperne; teenagere og voksne, da statistik viser, at forbundets største udfordring med fastholdelse ligger her. 

• At gøre erfaringer med aktiviteter og projekter mere tilgængelige for klubberne. 

• At udvikle et inspirationskatalog med forslag til aktiviteter, der øger fastholdelsen og rekrutteringen af medlemmer. 

 



 

Arbejdsgruppen arbejder med at gøre organisationen mere gennemsigtig og enkel. Nogen af de vigtigste områder er følgende: 

• Valget til HB foreslås bliver gjort indirekte, hvilket betyder at kandidaterne bliver valgt til HB og ikke til en bestemt post i HB. HB 

konstituerer sig selv bagefter. Dog bliver formanden valgt direkte. 

• HB skal have mere fokus på de strategier der er vedtaget af repræsentantskabet. HB foreslås udvidet med flere medlemmer, for at sikre en 

bedre kontinuitet og mindre sårbarhed overfor frafald. 

• Forbundets udvalg foreslås får flere kompetencer gennem bedre beskrivelser af opgaver indenfor de strategier repræsentantskabet vedtager. 

 

De endelige forslag modtager klubberne i starten af februar måned, så der er god tid til debat af forslagene.  

 

Arbejdsgruppen vedrørende Kommunikation som består af HB, som nævnt tidligere, arbejder forskudt for de andre arbejdsgrupper og arbejder 

pt. på at udarbejde mål og handlinger for den eksterne kommunikation. 

 

Med dette ønskes alle en rigtig god jul og godt nytår. 

 

Mange tak for indsatsen til alle. 

 

Med sportslig hilsen  

Hovedbestyrelsen 

Skal sommerlejr 2013 blive til noget ? 
Så meld dig som klub eller frivillig! Taastrup Taekwondo Klub og Forbundet inviterer til mødet for at drøfte mulighederne for at vi 

(forbund og 3-5 klubber) går sammen om at arrangere sommerlejren 2013. 

 

Tidligere har det været én enkelt klub som har haft ansvaret for afholdelse af sommerlejren. Dette kan være en stor mundfuld for den enkelte 

klub. Og indtil nu har ingen enkelt klub meldt sig til at påtage sig ansvaret for at afholde sommerlejren for 2013. 

 

Vi vil derfor gerne opfordre flere til at melde sig på banen enten som klub eller som frivillig således at der bliver flere til at løfte opgaven til 

glæde for alle. Der opfordres i den sammenhæng til at huske på at hvis vi alle yder lidt kan vi alle få glæde af dette arbejde. 

 

Tilmelding skal ske til Mia Bergsbo. 

 

Tidspunkt og sted for informationsmødet er: 

 

Tirsdag d. 8 Januar 2013 kl. 18.00 

 

Skal I modsætning til tidligere udmeldt så er adressen  

Taastrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Taastrup 

 

Straks efter informationsmødet vil hovedbestyrelsen tage stilling til om projektet kan realiseres baseret på de tilbagemeldinger der kommer på 

mødet. 

DTaF Medlemsrekord igen! 
Igen i 2012 blev der sat rekord i medlemstallet i DTaF. Således blev der registreret 8370 medlemmer i DTaF's klubber i 2012 - godt 50 

flere end sidste år. Den største klub i Danmark ligger fortsat i Skanderborg og har 311 licenser registreret i 2012. 

 



Skanderborg følges af den største klub i Hovedstaden - København Tan Gun med 288 licenser. Risskov er tredjestørste klub i DTaF med 280 

medlemmer. På 4. pladsen følger Vejle med 259 medlemmer lige foran nr. fem på listen som er Esbjerg Cheong Yong med 252 medlemmer. 

 

Husk at alle klubben medlemmer skal indmeldes i DTaF for at være dækket af den kollektive ulykkesforsikring, for at medlemmernes 

graduering er gyldig og for at kunne deltage i officielle stævner, kurser og andre arrangementer. 

 

Vi ønsker alle tillykke med den flotte medlemsfremgang i 2012 og ser frem til yderligere udvikling i jeres klubber i det kommende år. 

 

Med sportslig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Nyt senior kamp landshold udtaget ! 
Følgende landshold er udtaget på baggrund af sportlige resultater og indsendte ansøgninger Januar 2013 : (Vi gør samtidig opmærksom 

på at udtagelser sker løbende, således at der er åbent for ansøgninger for kæmpere der har opfyldt kriterierne) 

 

Senior Herrer : 

-54 Naeam Soltani 

-58 Philip Reyes 

-63 Belal Dawoud 

-63 Jan Fredriksen 

-74 Shervin Mazaheri 

-80 Abderrahim Elidrissi 

-87 Mark Hansen 

+87 Fikret Filikci 

+87 Zakaria Asidah 

 

Senior Damer : 

-49 Charlotte Bjelke 

-53 Sandra Christensen 

-57 Michella Mathiesen 

 

Frem imod Para VM er Lisa Gjessing udtaget i -62 

 

Første opgave for det nye landshold bliver Trelleborg Open 9-10 Februar. 

 

TILLYKKE med udtagelsen til alle klubber, trænere og udøvere 

 

Med Sportslig Hilsen 

EIU 

Året der gik – udviklingskonsulenten bag skrivebordet og 

ude i marken 
Som helt ny i taekwondoforbundet bød 2012 på mange spændende tiltag og aktiviteter for mig som udviklingskonsulent. Jeg har siddet 

på fælleskontoret i Idrættens Hus i Brøndby og nørklet med skrivebordsarbejde og sparret med konsulenterne fra de andre forbund, og 

jeg har været rundt om i landet for at snakke med jer derude i klubberne. 



 

Jeg havde, som en af mine første arbejdsopgaver, fornøjelsen af at være på besøg i Københavns Taekwondo Klub for at komme med inspiration 

til, hvordan de kunne blive en endnu bedre klub. Der skulle ikke mange input til, før at idéerne flød på bordet. Resten af året har jeg med stor 

interesse kunne følge og støtte københavnerklubbens arbejde med at skabe flotte visioner og missioner, afholde venskabsstævner og indføre nye 

aktiviteter og hold. 

 

Også Silkeborg Taekwondo Klub har på forbilledlig vis været med til at udvikle sporten i 2012. Da tidligere taekwondoudøver og ildsjæl, Stinne 

Brønholt, syntes der manglede taekwondo i Bryrup, støttede Silkeborg Taekwondo Klub op ved at stille træner, know how og kasserer til 

rådighed. Nu er Bryrup Taekwondo Klub startet op som satellitklub under Silkeborg, og det går forrygende med over 30 til træningerne og en 

masse frivillige hænder.  

 

Jeg er sætter pris på den gode modtagelse, jeg har fået, og det er blevet til mange spændende klubbesøg: I Vordingborg blev jeg betaget af 

optimismen på trods af hårde tider og udfordringer med at skaffe trænere, så de nuværende medlemmer bliver udfordret og nye medlemmer kan 

tiltrækkes, og i Hvalsø blev jeg fascineret af det engagerede forældreudvalg. Selvom jeg gerne ville, kan jeg af pladshensyn desværre ikke 

nævne alle klubbesøg og klubudviklingsprojekter, som jeg har været inde over i løbet af året – eller alle de klubber, jeg hører, leverer en flot 

indsats. Mange klubber og klubfolk burde roses her for alle de mange frivillige timer, der bliver lagt i at udvikle sporten, optimere klubberne og 

ikke mindst skabe en meningsfuld fritid for rigtig mange børn og unge især. 

 

2012 var også året, hvor et samarbejde mellem de tre københavnske klubber, Nørrebro Taekwondo Klub, Amager Taekwondo klub og 

Københavns Taekwondo Klub er kommet op og stå. En ansøgning til Københavns Kommune udmundede i en pose penge til nye elektroniske 

veste, som klubberne i samarbejdet administrerer og bruger til at udbyde nye og flere aktiviteter. 

 

Jeg har fået en del forespørgsler om stort og småt ind på telefonen og mailen. De mere komplicerede ting bliver vendt med eksperterne fra 

Danmarks Idræts Forbund, som sidder på etagen nedenunder eller med konsulenterne fra de andre forbund. Spørgsmål om alt lige fra klubbens 

samarbejde med kommunen, kommunikation, rekruttering og fastholdelse af medlemmer over til juridiske og økonomiske spørgsmål er dukket 

op i min indbakke – og der er plads til mange flere!  

 

Jeg håber, at 2013 bliver et år, hvor jeg møder og hører fra mange flere af jer derude i klubberne. Jeg glæder mig til at hjælpe med at skabe 

udvikling, overkomme udfordringer og gøre alle de gode idéer, der ligger ude i klubberne, til virkelighed. 

 

Tak for et godt år! 

Mia Bergsbo, udviklingskonsulent DTaF 

Status på sommerlejr 2013 
Der har på det seneste været en del skriverier på Facebook om hvorvidt sommerlejren 2013 bliver til noget. Dette vil jeg kommentere på 

i denne nyhedsmail. Forbundet har gennem de sidste måneder siden sommerlejren 2012 været i dialog med forskellige klubber, som har 

meldt deres interesse for sommerlejren. 

 

Men der er indtil nu ingen klub eller klubber, som har meldt sig som arrangør for 2013. I tidligere år har det været sådan at klubber har meldt sig 

som arrangør og forbundets rolle har været at vurdere om klubben havde tilstrækkelige faciliteter i haller og udenoms areal samt ressourcer til at 

kunne løfte opgaven. Idet sommerlejren normalt tiltrækker mellem 700-1000 deltagere har det normalt været ønskeligt at man har mellem 6-8 

haller samt mulighed for telt, camping samt inden dørs overnatningsmuligheder. Dette har været de områder som har været vurderet i forbindelse 

med tildeling af sommerlejren. 



 

Idet der ikke har meldt sig nogen klub til at løfte hele lejren men derimod dele af sommerlejren har forbundet forsøgt at få flere klubber til at 

melde sig som medarrangør. Forbundet har dermed også tilbudt at være en del af projektgruppen sammen med de involverede klubber således at 

det for den enkelte klub kunne være mere overkommeligt at være merarrangør. Tanken var også at få oprettet en frivillig database hvor enkelte 

kunne melde sig som hjælper på sommerlejren. 

 

På baggrund af dette oplæg inviterede Forbundet sammen med Taastrup Taekwondo Klub til et møde tirsdag d. 8. januar hvor dette oplæg kunne 

drøftes i detaljer og hvor man kunne komme med input samt indikere sin interesse herom. Idet der kun kom meget få tilmeldinger måtte dette 

informationsmøde aflyses. Udviklingskonsulent Mia Bergsbo har efterfølgende været i dialog med de få enkelte klubber der havde ytret 

interesse. Ingen af disse klubber har indtil nu meldt at de kan løfte sommerlejren i den form som den har i dag. Og indtil nu har det heller ikke 

været tiltænkt at forbundet skulle afvikle sommerlejren selv. Dette vil ikke være muligt med de ressourcer forbundet har i dag eller den 

prioritering som der er blevet foretaget. 

 

Jeg vil derfor opfordre alle klubber til at melde sig på banen om sommerlejr 2013. Forbundet kan på ingen måde gennemføre disse store 

arrangementer uden hjælp fra klubberne. Og forbundet vil til en hver tid støtte op om klubber som melder sig som medarrangører og vil gøre sit 

til at få gennemført sommerlejren.  

 

Henvendelser med tilbud om hjælp ifm afholdelse af lejren eller kan ske til BIU-udvalget, Mia Bergsbo, Jan Jørgensen eller Ejnar Mikkelsen.  

Taekwondo - den værdiudviklende sport – fælles mål og 

fælles ansvar 
Arbejdsgrupperne har nu arbejdet hele vinteren med at lægge en strategi for deres respektive områder: Organisatoriske forhold, 

Tilbud til klubberne, Kommunikation og Branding samt Sportslig udvikling (bredde og elite). I februar måned vil arbejdsgrupperne 

gerne fremlægge en status på arbejdet. 

 

Derfor inviteres der hermed til dialogmøder. 

 

Mødet i Jylland afholdes den 7. februar kl. 19.00 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle. 

Mødet på Sjælland afholdes den 26. februar kl. 19.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

 

Af hensyn til forplejning mv. vil vi gerne bede om tilmelding til dialogmøderne.  

 

Første åbne EIU møde d. 29-1-2013 
Godt nytår til alle fra EIU udvalget. Hermed indbyder vi det første åbne EIU møde d. 29-1-2013 kl. 18 på Scandic i Odense. Formålet er 

at møde Elite interesseret fra hele landet og få en uformel snak om Elite Taekwondo over en kop kaffe. 

 

Vi vil fortælle lidt om hvad der rører sig i EIU udvalget. Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer. Vil I være søde at skrive en mail til EIU-

formand@taekwondo.dk, så vi kan se hvor mange der kommer J 

 

Mange sportslige hilsner 

EIU Udvalget 

Tomasz Suski, Lennart Theilgaard & Jørn Chr. Andersen 

Munkebo Tkd. Kub deltager i DR Ramasjansen 



Munkebo Taekwondo Klub deltager i DR1' Ramasjansen. De er blevet optaget før jul, og 2 holdkaptajner er udvalgt. Optagelsen af 

udsendelsen forgår 17. januar 2013. Udsendelsen vises fredag den 15. februar 2013 

 

 

Klubben holdkaptajner skal dyste mod Munkebo Håndboldklub. Det bliver spændende. 

Udtagelses kriterier for de kommende 4 mesterskaber 
Til alle talent og elite kamp klubber : Hermed udsendes gennemsigtige og klare udtagelses kriterier for de kommende mesterskaber. Det 

har været vigtigt at lave kriterierne så de er i overensstemmelse med det igangværende visions arbejde, hvorfor at udtagelser som 

udgangspunkt bør sigte efter medalje potentiale. 

 

Med venlig hilsen 

EIU & HB 

Sommerlejr 2013 afholdes i Rødovre 
Rødovre Taekwondo Klub har efter møde med kommunen og forbundet budt ind på hele sommerlejren 2013. Sommerlejren vil blive 

afholdt fra den 29. juni til den 6. juli. 

 

Der arbejdes på at stable en lejr på benene af international klasse, som tilgodeser udøvere i alle aldre. Der er således allerede dialog med nogle af 

de mest anerkendte instruktører på verdensplan. Endeligt program for lejren og info følger i nærmeste fremtid. 

 

Vi håber at rigtig mange vil deltage og støtte op om lejren. Vi opfordrer også til, at man allerede nu begynder at overveje, om man har mulighed 

og lyst til at tilbyde værtsskab for lejren i de kommende år. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Tag med til German Open Poomsae 
Det danske tekniklandshold arrangerer en tur til German Open den 9/2. Du har mulighed for at tilmelde dig turen helt frem til den 29/1 

2013. 

 

  



Åben landsholdssamling kamp ! 
Så er det muligt for alle DM-medalje tagere 2012 at træne med landsholdet. Dette gælder både Juniorer og Seniorer, der har vundet 

medalje ved DM 2012. Dette er en oplagt mulighed for at få højt niveau sparring ! 

 

Bemærk at der kræves særskilt tilmelding til sauna, massage og samling. 

 

Med venlig hilsen 

EIU 

OPRÅB 
Træneruddannelse 2 A 02-03 til 03-03-2013 i Esbjerg Har du nogen der skal med på træner 2 uddannelsen. 

 

Hvis vi ikke får dette kursus igang, må vi højest sandsynligvis desværre aflyse de efterfølgende 2B og 2C - og det ville være ærgerligt........ 

 

Arbejdsgrupperne foreslår væsentlige ændringer i 

forbundet! 
Er du interesseret i at høre mere, så kom til dialogmøde om forbundets visioner torsdag den 7. februar på Hotel Hedegården i Vejle 

eller den 26. februar i Idrættens Hus i Brøndby. 

 

Arbejdsgrupperne har nu arbejdet hele vinteren med at lægge en strategi for deres respektive områder: Organisatoriske forhold, Tilbud til 

klubberne, Kommunikation og Branding samt Sportslig udvikling (bredde og elite). 

 

Strategierne indebærer forslag til væsentlige ændringer i organisationen. Der vil være mulighed at stille spørgsmål og komme med kommentarer 

til de strategier, som arbejdsgrupperne fremlægger. 

 

Senior kamplandsholdets talsmand Charlotte Bjelke, 

giver anledning til positive forventninger forud for 

Trelleborg Open 
Vi fik lige en kort snak med senior kamplandsholdets nye talsmand Charlotte Bjelke, her er et kort uddrag af vores snak : Du er blevet 

valgt som holdets talsmand, hvordan ser du på holdets fremtid ? - Holdets fremtid må vi jo se an det næste stykke tid. Det er svært lige 

at sige, hvordan det kommer til at gå, men jeg håber da, at holdet kan arbejde sig frem til nogle gode resultater sammen 



 

Hvad mener du der bør fokuseres på fremover, for at hive danmark op i verdens eliten ? 

- Der bør fokuseres på de aktive og at skabe ro omkring dem, så de kan præstere uden at tænke på alt for meget på andre ting end det der sker på 

banen. 

Hvad ser du som holdets vigtigste opgaver lige nu ? 

- Holdets vigtigste opgave lige nu bliver vel at præstere til de kommende A-stævner - hvilket jo helst skulle resultere i nogle VM-udtagelser til 

VM i Mexico til sommer. Foruden at præstere på det sportslige plan, så skal landsholdet også etablere sig som "hold", da holdet er nyudtaget og 

med en god blanding af nye og "gamle" profiler. 

Hvad er holdets kommende målsætning ? 

- Første opgave for landsholdet i 2013 bliver Trelleborg Open i Sverige d. 9-10 februar. Målsætningen som holdet sammen har sat, bliver at 

vinde 20 kampe samlet. 

 

Vi glæder os til at følge holdet ved Trelleborg Open, hvor over 1000 atleter er tilmeldt. 

 

Mange Venlige Hilsner / Kind Regards 

 

Lennart Theilgaard + 

Eliteudvalgsmedlem / Member of the Sport Committee 

Støtte 
Skolesamarbejde, træningstræf og klublejre: Sidste chance for støtte til 2012-aktiviteter. 

 

Fredag den 22. februar er det sidste chance for at søge om tilskud til aktiviteter afholdt i 2012. Dette gælder aktiviteter som skolesamarbejde, 

træf, samlinger og træningslejre. 

 

Læs mere om retningslinjerne for tilskud her: Her kan du se reglerne og beløb 

 

Aktiviteterne indberettes desuden til DIF, og aktivitetsniveauet afgør hvor meget tilskud forbundet får de næstkommende år. 

 

Er du i tvivl om jeres aktivitet er støtteberettiget, så kontakt udviklingskonsulent, Mia Bergsbo. Udviklingskonsulent@taekwondo.dk. 

Udtagelses kriterier i justeret version 
Hermed udsendes de reviderede udtagelses kriterier. Udtagelses kriterier er på baggrund af sportslige input blevet justeret til for at give 

det bedste sportslige udgangspunkt. Vi har prøvet at tage de hensyn der er mulige på baggrund af gode betragtninger. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Haandbog/Vejl_ans_puljem_feb_2009.doc
mailto:Udviklingskonsulent@taekwondo.dk?subject=St%C3%B8tte%202012


 

Dog har vi ikke ændret ved strategien om at udtagelser skal sigte imod medalje potientale, hvilket gør at kravene generelt er strammet op. 

 

HB forbeholder sig retten til at stramme kravene yderligere, efter at have fået overblik over antal af kandidater det nuværende kriterier grundlag 

giver. 

 

Du kan linke til de justerede udtagelseskriterier HER. 

 

Mvh 

HB &EIU 

Zakaria vinder guld ved Trelleborg Open 
Her følger et kort uddrag af den snak vi fik med guldvinderen Zakaria Asidah i +87, efter Trelleborg Open i weekenden - Tillykke med 

guldet ! Tak tak, det var dejligt, at bevise, at jeg stadig kan begå mig på den internationale bane.. - Hvad mener du er årsagen til at du 

lykkedes ? Jeg har arbejdet meget med det mentale, og så har jeg forsøgt at tilpasse mit game til systemet. 

 

- Du vinder over modstandere som du før har haft problemer med, hvad gjorde du anderledes ? 

 

Jeg har som sagt ændret strategien og forsøgt at få styr på, hvad der giver resultat. Det at jeg formår at forny mig, og samtidig holde fast i min 

rutine, har til dette stævne givet resultat.  

 

- Hvilke ting fokuserer du på i den kommende periode ? 

 

Næste stævne, er German open, så her er fokus rettet. Men den daglige træning, er ligeså vigtig, så den arbejder jeg på at kunne optimere.  

 

Vi ønsker alle Zakaria stort tillykke og ønsker ham den bedste vind i "skøjterne" videre frem. Og på hele Taekwondo Danmarks vegne kan vi 

glædes over at få Danmark 

helt øverst på medalje skamlen på senior siden ved et A-stævne. 

 

Mange Venlige Hilsner / Kind Regards 

Lennart Theilgaard 

Børn skal kunne dyrke idræt uanset økonomi 
Alle idrætsforeninger under DIF kan søge om støtte på vegne af nye eller eksisterende medlemmer under 18 år. Der kan søges til 

kontingent, dobok, sommerlejr eller andet. Det er DIF, P&G og Føtex, der står bag initiativet ”Idræt for ALLE børn.” 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/Udtagelses_overblik_4_mesterskaber_(senior_VM,_U21_EM,_Junior+Kadet_EM)_-_Version_4.pdf


 

Det har været vigtigt for DIF, at ordningen er nem at administrere for klubberne. Der kræves derfor ikke en masse dokumentation for forældrene 

økonomiske situation, når der klubberne søger om støtte. Der er op til klubberne at vurdere, at pengene kommer de rette børn til gavn. 

 

Læs mere HER : http://www.alleboern.dif.dk/ 

Auditions til talentholdet i teknik 2013 
Vi har som talenttrænere for teknikholdet udarbejdet et nyt koncept, hvor alle i hele landet har mulighed for at komme til audition hvis 

de er minimum 12 år og har minimum 6.kup. 

 

Auditionen kan efterfølgende fører til udtagelse til teknik talentholdet. Selve auditionen består af en teknisk og fysisk prøve og vil blive afholdt 2 

gange årligt i hhv. i Jylland eller på Sjælland. 

 

Første audition finder sted d 12. maj i Vejle taekwondo klub. 

 

Med venlig hilsen 

Talent Tekniktrænerne 

German Open Poomsae: Flotte resultater trods elendig 

optakt 
I weekenden deltog tekniklandsholdet ved det stærke besatte A-klasse stævne German Open. Stævnet gav næsten finale pladser i alle 

grupper og en god medalje høst. Det er altid hårde vilkår til tyske stævner. De tyske dommere favoriserer meget den tyske stil, hvilket 

giver for stor dominas fra tysk side, og Danmark var kun repræsenteret ved dommer Michael Scholdager. Arrrangørmæssigt var 

stævnet på mange punkter tilfredsstillende og godt planlagt, og det var rigtig stærkt besat med deltagere fra mange europæiske 

nationer. 

 

Optakten blev dog nærmest den værst tænkelige for de danske deltagere, efter 2 timer i kø på de tyske motorvej var de godt forsinket, og dette 

blev ikke bedre af at men lidt senere pludselig skulle holde 8 timer i kø pga uheld og snevejr. Der var kø op over 30 km. Dette betød at de 

danske deltagere ankom til hotellet kl 6.15 lørdag morgen - der var morgenmad kl 7.00. Da bussen havde fået specialtilladelse til at fortsætte til 

hotellet var chaufførene efterfølgende dømt ude pga køre-hvikletidsbestemmelser, og udøverne måtte bære deres bagage de 3 km til 

stævnehallen. Dog tog alle de danske deltagere tingene med sindsro. De fokuserer på det vigtigste - nemlig præstationen på banen og det de 

havde trænet på, og dermed viste alle et stort mentalt overskud og løftede moralen i et fælles projekt. Og resultaterne udeblev da heller ikke. 

 

Danmarks store medaljehåb Lis Borring (Bornholm) er regerende VM bronzevinder i gruppen damer over 60 år blev snydt for guldet grundet en 

teknisk fejl i systemet eller tvivlsom dommerkendelse. Tyskeren på 1.pladsen lavede en omstart og stadig var der point nok til at vinde gruppen. 

Uhørt eftersom omstarten alene budre tække 0,6 point hos alle dommere foruden de almindelige fratræk. Appel til den tyske overdommer 

http://www.alleboern.dif.dk/


resulterede ikke i nogen ændring af resultatet, men vi fik aldrig helt på det klare baggrunden for kendelsen. Lis kan dog være tilfreds med sin 

egen indsats fortsætte sin mål frem mod EM medalje. 

 

Kim Nedergaard (Skive) har tidligere deltaget i finaler ved German Open. Medaljer er det dog ikke blevet til, men denne gang skulle det blive 

anderledes. Favoritten og tidligere europamester Marcus Ketteniss kunne Kim ikke vælte af tronen i gruppen Herre under 39, men han fik 

tilkæmpet sig en flot sølvmedalje. Specielt flot idet han derved slog flere af de lokale favoritter, og at slå dem kræver en overbevisende indsats. 

Således kunne Kim allerede sætte årets først rangliste point på kontoen, en rangliste han netop vandt i 2012. 

 

I Junior Damer var Danmark stærk repræsenteret i finalen. Maria Buchardt (Gladsaxe) lå nummer 1 inden finalen, men en en vrid-skade i 

fodledet i forrige weekend havde efterhåndene sat sine spor. Heldigvis kunne klubkameraten og debutanten Annaline Søeberg (Gladsaxe) følge 

præstationen op sikrede sig en flot sølvmedalje. Et yderst tilfredsstillende resultat af Annaline i hendes første udenlandske stævne i 

landsholdssammenhæng. 

 

Og det var i det heletaget en god dag for vores juniorer, for også i herregruppen var der stærk dansk deltagelse. Jacob Bochert (Sønderborg), 

Jonas Walter (Bornholm) og Jacob Edsberg (Gladsaxe) var de danske repræsentanter, og Jonas Walter og Jacob Bochert kunne være yderst 

tilfredse med deres bronzemedaljer. 

 

Desuden var der finalepladser til Allan Olsen (Islev) i herre under 49, Jørn Andersen (Herlev) i herre under 59 samt Anette Olsson (Skive) i 

dame under 49. 

I holddiciplinerne var der finaledeltagelse til Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) og Jonas Walter (Bornholm) i Pair under 29 samt i Dame 

Team under 29. Dette hold bestod af Charlotte Pedersen (Gladsaxe), Sanne Jensen (Skanderborg) samt Maria Buchardt (Gladsaxe). 

 

Assisterende trænere Finn Buchardt og Tobias Jessen vurderer den danske indsats således: "Den uheldige og ufrivillige pause på rejsen gjorde at 

alle var mærket af den dårlige nattesøvn. Benene var tunge af at sidde i bus så mange timer og den uundgåelige vandretur til stævnet gjorde det 

ikke bedre. Trods dette var der rigtig god moral og højt humør hos udøverne, og de var virkelig opsatte på at kanalisere frustrationerne ud på en 

god måde. Det er mange år siden Danmark har vundet så mange medaljer til et German Open og der var næsten finaledeltagelse i alle de grupper 

vi stiller op i. Dette er yderst positivt og viser holdet er på rette vej udviklingsmæssigt." 

 

Endnu er EM datoen ikke officielt fastlagt, men på det spanske forbunds hjemmeside er EM angivet til d. 26.april. Dette stemmer overens med 

tidligere udmeldinger, men ETU har desværre ikke bekræftet datoen og der er ikke udsendt indbydelse. Det er EM som er den store udfordring 

for landsholdet i foråret. 

 

Mvh. 

Landsholdsledelsen 

Arbejdsgruppen for Organisatoriske forhold foreslår nye 

vedtægter 
Hen over vinteren har fem arbejdsgrupper arbejdet inden for områderne: Sportslig udvikling – elite, Sportslig udvikling – bredde, 

Fastholdelse og Rekruttering, Organisatoriske forhold samt Branding og Kommunikation. I løbet af denne uge vil der blive lagt 

resuméer ud af de strategier, som arbejdsgrupperne har komponeret. Vi starter med strategien for de organisatoriske forhold. 

 

Arbejdsgruppen, der har arbejdet med organisation og administration i forbundet ønsker, at taekwondo stadig er det bedste kampsportstilbud til 

alle danskere. For at kunne det, skal forbundet have en organisation, der kan tilpasses de forandringer, der sker, både blandt potentielle 

medlemmer men også i idrættens familie. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet en strategi, der anbefaler nedenstående hovedpunkter: 

 

Repræsentantskabet 

Repræsentantskabet er forbundets øverste organ, og der forslås ikke ændringer i repræsentantskabets sammensætning. Til gengæld kunne 

arbejdsgruppen godt tænke sig, at der arbejdes længere ud i fremtiden, og at repræsentantskabet styrkes ved at få mere indflydelse på, hvilken 

vej forbundet bevæger sig gennem vedtagelse af visioner, strategier og målsætninger via rammebudgetter. Dette kunne f.eks. være for 4-årige 

projekter, så der ikke kun lægges budgetter for 1-1½ år ad gangen. Repræsentantskabet pålægger dermed Hovedbestyrelsen at arbejde i en 

bestemt retning. 

 

Hovedbestyrelsen 

For at klæde hovedbestyrelsen bedre på til denne opgave foreslår arbejdsgruppen, at hovedbestyrelsen ændres fra at bestå af fem medlemmer til 



at bestå af ni medlemmer, på denne måde vil der være flere til at løfte opgaverne. Samtidig gøres valgperioden længere, da det tager lidt tid at 

sætte sig ind i hovedbestyrelsesarbejdet. Hvert medlem vælges for tre år ad gangen, og kan udover indkøringsfasen dermed arbejde i mindst to år 

med at drive forbundet i den retning repræsentantskabet har udstukket.  

 

Valg til Hovedbestyrelsen 

I dag sker valget til Hovedbestyrelsen gennem valg til forbundets stående udvalg. Det ønsker arbejdsgruppen at lave om på. Kandidater til 

Hovedbestyrelsen skal vælges for det, de vil gøre for forbundet, inden for de visioner repræsentantskabet har besluttet og ikke deres interesse for 

et bestemt område af forbundets arbejde. Det specifikke arbejde skal ligge i udvalgene og arbejdsgrupperne, mens overblikket, styringen og det 

generelle arbejde skal ligge i Hovedbestyrelsen.  

Hovedbestyrelsen konstituerer derfor sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Dette skaber også mere 

fleksibilitet: Hvis et bestyrelsesmedlem bliver langtidssyg, falder fra el. lign. har Hovedbestyrelsen mulighed for at rykke rundt på posterne. 

 

Ansat personale, Udvalg og arbejdsgrupper 

Bestyrelsen ansætter nødvendigt personale og nedsætter de udvalg og arbejdsgrupper, der er nødvendige for at kunne udføre repræsentantskabet 

beslutninger, som repræsentantskabet har udstukket igennem vedtagelse af visioner og strategier. Nogle udvalg kommer derfor til at være faste, 

mens andre kan oprettes for kortere eller længere perioder. 

 

Hvilken kontrol har Repræsentantskabet med Hovedbestyrelsen? 

Repræsentantskabet vælger to kritiske revisorer, der får adgang til regnskabsmateriale, referater og dokumenter. Revisorerne skal udtale sig om, 

hvorvidt Hovedbestyrelsen har forvaltet Repræsentantskabets mandat tilstrækkeligt både økonomisk og på baggrund af de resultater, der er 

opnået. 

Fastholdelse og rekruttering 
Hen over vinteren har fem arbejdsgrupper arbejdet inden for områderne: Sportslig udvikling – elite, Sportslig udvikling – bredde, 

Fastholdelse og Rekruttering, Organisatoriske forhold samt Branding og Kommunikation. I løbet af denne uge vil der blive lagt 

resuméer ud af de strategier, som arbejdsgrupperne har komponeret. Vi er nået til Fastholdelse og Rekruttering. 

 

Der er rigtig mange områder, man kan arbejde på, når det kommer til fastholdelse og rekruttering, og arbejdsgruppen har da også været ude i 

mange kroge. Men fokuspunkterne i strategien blev i sidste ende valgt ud fra en statistisk analyse af forbundets medlemstal og licenser.  

Denne analyse viste, at sammenlignet med andre forbund har DTaF en stor andel af medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, men en langt mindre 

andel af medlemmer over 24 år. Desuden ser vi den højeste andel af udmeldelser blandt de 13-19 årige. De unge og de voksne blev derfor sat i 

centrum for strategien. 

 

Det ene overordnede mål i strategien går ud på, at der skal være 20 % flere voksne udøvere (+24 år) i forbundet i december 2015. Dette skal 

opnås ved bl.a. at udvikle og udbrede koncepthold for målgruppen. Dette kunne være Comeback taekwondo hold, familiehold, motionshold, 

begynderhold for ældre, begynderhold for voksne. Dvs. at taekwondoverdenen skal blive bedre til at gøre opmærksom på, at taekwondo er for 

alle aldersgrupper og målrette træningen. 

 

Det andet overordnede mål er, at der skal fastholdes og tiltrækkes flere unge udøvere i aldersgruppen 13-24 år. Dette skal opnås ved flere og 

mere specifikke kurser for ungdomstrænere samt udbredelse af teenager-hold. 

 

Strategien bygger desuden på en fundamental idé om, at vidensdeling og inspiration skal udvikles betydeligt. Derfor skal der oprettes et 

inspirationskatalog, hvor idéer og erfaringer med rekruttering og fastholdelse deles. Der skal oprettes en ressourcebank, hvor personer stiller sig 

til rådighed til at hjælpe eller dele viden inden for et afgrænset område, som de har erfaring med. Desuden skal der afholdes udviklingsdage for 

trænere. 

Visionen for fastholdelses- og rekrutteringsarbejdet er: TAEKWONDO. En del af livet – hele livet. 

Årets Idrætsforening skal findes. 
DIF’s bestyrelse besluttede sidste år at indføre en pris til Årets Idrætsforening. Sidste år gik prisen til Volleyklubben Vestsjælland, der 

udover æren modtog en check på 100.000 kr. 



 

De øvrige nominerede foreninger var GI40 Hermes (Svømning), Greve Strand Badmintonklub, Helsingør IF Atletik og Nord Als Minigolf klub. 

 

Kriterier 

Der vil blive lagt vægt på, at Årets Idrætsforening har gjort en markant forskel indenfor et eller flere af følgende områder:  

 Foreningen har arbejdet for, at skabe en mangfoldighed af fleksible tilbud, der kan tiltrække og fastholde især voksne motionister og teenagere. 

  

 Foreningen har arbejdet for at styrke mangfoldigheden i rekrutteringen af frivillige på tværs af køn, alder, uddannelse og baggrund. 

  

 Foreningen har arbejdet for at styrke idrættens samfundsmæssige ansvar ved at skabe en større synlighed af og forståelse for, hvor meget 

idrættens daglige aktiviteter og tilbud er værd for samfundet. 

 Foreningen har arbejdet for at værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten, fx ved at optage nye idrætstendenser eller arbejdet med nye 

måder at organisere idrætten på. 

Indstilling 

De klubber, der ønsker at blive indstillet til prisen Årets Idrætsforening, skal sende en motiveret ansøgning 

til udviklingskonsulent@taekwondo.dk senest mandag d. 4. marts 2013. 

 

Af ansøgningen skal det fremgå hvilke(t) af fire ovenstående politik områder, som klubben har gjort en markant indsats indenfor, samt hvor i 

den markante forskel består. Indstillingen må maksimalt fylde en A4 side. 

 

Udpegning 

På baggrund af det samlede felt af ansøgere vælger hovedbestyrelsen den mest kvalificerede klub ud og indstiller klubben til DIF. DIF 

nominerer herefter fem foreninger til prisen. De fem nominerede kandidater profileres i lokale, regionale og landsdækkende medier i ugerne op 

til DIF’s årsmøde, og alle fem inviteres med til årsmødet.  

 

Det er DIF’s bestyrelse der er dommerkomite, og dermed træffer den endelige afgørelse om, hvem der bliver Årets Idrætsforening 2012.  

 

Prisen 

På årsmødet vil der være en kort præsentation i billeder af de fem foreningers initiativer. Udover æren modtager Årets Idrætsforening også en 

check på 100.000 kr., der skal gå til et særligt nyskabende initiativ i foreningen. Den vindende forening forpligter sig også til en efterfølgende 

videreformidling af initiativet til andre foreninger. 

Strategi for elitearbejdet 
Gennemsigtighed, en rød tråd og objektive udtagelser skal styrke elitearbejdet, mener arbejdsgruppen, der har udfærdiget strategien 

for den sportslige udvikling på eliteområdet. 

 

Vision for elitearbejdet 

DTaF skal være blandt de fem bedste i Europa på talentområdet, hvor det sportslige bygger på en rød tråd, hvilende på ATK (Aldersrelateret 

Trænings Koncept) med plads til individualitet med lige vilkår for alle. Organisatorisk er der en klar ansvars- og kompetencefordeling byggende 

på samarbejde, gennemsigtighed og gensidig respekt. 

 

Målgruppen for elitepolitikken er udøvere i konkurrencediscipliner, som repræsenterer Danmark ved EM, VM og OL for seniorer. 

 

Skærpelse af kravene til eliten 

Strategien for den sportslige udvikling af eliten indebærer en skærpelse af kravene til eliten. Det betyder, at der skal være gennemsigtige 

udtagelseskriterier, hvor kun udøvere med medaljechance bliver udtaget til mesterskaber. Denne udtagelse sker på baggrund af et pointsystem, 

mailto:udviklingskonsulent@taekwondo.dk%20?subject=%C3%85rets%20idr%C3%A6tsforening


der hviler på antal vundne kampe. Dette medfører en fuldstændig objektiv udtagelse. Startegien indebærer også en særlig prioritering af midler 

til forberedelse til mesterskaber samt bedre forhold for de allerbedste. 

 

Der implementeres de samme tiltag på både kamp- og tekniksiden, bare med små justeringer, så det passer til gruppen. 

 

Der skal udvikles dobbelt så mange talenter 

Inden for talentudvikling skal der arbejdes på en fordobling af talentmassen samt udarbejdelse af en handlingsplan for udvikling af teknik i flere 

klubber. Desuden skal der opdateres en rangliste efter hvert pointgivende stævne, der skal være månedlige camps på højt niveau, og der skal 

afstemmes krav og forventninger med forældrene 

 

Det organisatoriske fundament for talent- og elitearbejdet 

Der skal ske en styrkelse af den interne organisation, hvor der skal være en fælles forståelse af begrebet elite og af at vi arbejder mod et fælles 

mål. Der skal ansættes en sportslig koordinator, der dækker både kamp og teknik, og der skal være fokus på en adskillelse af det sportslige og 

det politiske. Strategien peger desuden hen mod, at DTaF skal være et Team Danmark støttet forbund igen, og så skal der udarbejdes en 

rekrutteringsplan for dommerområdet. 

 

Udviklingscentre 

Planen er, at der skal etableres udviklingscentre, der skal forestå elite- og talentarbejdet. Disse centre skal være et samarbejde mellem forbund, 

klub og kommune, hvor alle tre parter bidrager økonomisk. Der skal f.eks. være tilskud til træneraflønning, udstyr og uddannelse. Der skal være 

årlige koordinerende møder mellem udviklingscentrene, og de skal samarbejde om fælles kalendersystem, hjemmeside samt nationale og 

internationale træningslejre. Kravene til disse udviklingscentre bør være klar inden sommerferien, så de første centre kan godkendes fra 1. 

august med økonomisk støtte fra januar 2014 forudsat at kravene er opfyldt. Der vil blive stilet efter, at træningsmiljøerne i udviklingscentrene 

skal være på et internationalt niveau. Der vil således være en større skærpelse af krav og forventninger til centrene end tidligere 

 

Trænerudvikling i fokus 

En af de organisatoriske byggesten i strategien er udviklingen af trænerniveauet. Dette vil ske gennem løbende SPOT-kurser, hvor udvikling af 

individuelle handlingsplaner kunne være i centrum. Desuden vil der opstilles nogle krav til løbende trænerudvikling og en revision af 

træneruddannelse i forhold til ATK. 

Husk - Sidste dialogmøde inden repræsentantskabsmødet 
Arbejdsgrupperne har nu arbejdet hele vinteren med at lægge en strategi for deres respektive områder: Organisatoriske forhold, 

Tilbud til klubberne, Kommunikation og Branding samt Sportslig udvikling (bredde og elite). 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kom til dialogmøde om forbundets visioner tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i Idrættens Hus, Brøndby 

Stadion 20, 2605 Brøndby. 

 

Strategierne indebærer forslag til væsentlige ændringer i organisationen. Der vil være mulighed at stille spørgsmål og komme med kommentarer 

til de strategier, som arbejdsgrupperne fremlægger. 

 

Strategi for breddearbejdet 
De næste fem år skal forbundets breddearbejde fokusere på at få taekwondo i SFO’er og på skoleskemaet, at få forsvarets og politiet til 

at bruge taekwondo i deres undervisning, at få taekwondo udbudt via de folkeoplysende forbund samt at få arrangeret flere træf og 

stævner. 

 

Formålet med disse aktiviteter er, at markedsføre sporten via SFO’er og skolesamarbejde samtidig med at dette også medfører en rekruttering af 

nye medlemmer. Taekwondo i forsvaret og politiet har til formål at opnå en større anerkendelse af sporten, og taekwondo i aftenskoler som FOF 



og AOF skal føre sporten ud til nye målgrupper. Derudover peger strategien på, at det skal være nemmere at arrangere træf og stævner ved at der 

bl.a. bliver udviklet drejebøger.  

 

Desuden indeholder strategien en række punkter for, hvordan der skal ske en organisatorisk udvikling. Denne organisatoriske udvikling 

indebærer bl.a. en IT-understøttelse med elektroniske pas, elektronisk indberetning af graduering og elektronisk indberetning af støtteberettigede 

aktiviteter. Klubudvikling vil også være i centrum, og her vil der især være fokus på at give klubbernes bestyrelser flere kompetencer. Der skal 

ske en udvikling på trænerområdet, hvor der skal opbygges en trænerbørs, så alle klubber har tilstrækkelig adgang til instruktører, 

træneruddannelsen skal revideres i forhold til Aldersrelateret Trænings Koncept. Desuden skal førstehjælpskursus og idrætsskadekursus være et 

krav for at blive gradueret til 1. Dan, og der skal være flere træf for trænere. 

 

Visionen for forbundets breddearbejde er: ”Taekwondo – en samlende kampkunst for alle, med muligheder, der bygger på rummelighed og 

gensidig respekt.”  

EM Poomsae 2013 udtagelser 
EM er blevet fastlagt til 30.april-2.maj i Alicante i Spanien. Derfor var der ekstra fokus på deltagerne i denne weekends netop afholdte 

landsholdssamling i Gladsaxe. Landsholdsledelsen havde nemlig lovet, at så snart dato'en forelå, så ville der også ligge en plan for 

udtagelse - og da meldingen om datoen kom i onsdag, det det oplagt at planlægge udtagelse i forbindelse med landsholdssamlingen. 

 

Følgende er skal kæmpe om medaljer til EM 2013 i Alicante, Spanien: 

 

Junior Dame 

Annaline Søeberg, Gladsaxe 

 

Junior Herre 

Jonas Walter, Bornholm 

 

Herre under 29 

Benjamin Hellegaard-Haarder, Gladsaxe 

 

Herre under 39 

Kim Nedergaard, Skive 

 

Herre under 49 

Allan Olsen, Islev 

 

Herre under 59 

Jørn Andersen, Herlev 

 

Dame over 59 

Lis Borring, Bornholm 

 

Team Herre over 30 

Kim Nedergaard, Skive 

Allan Olsen, Islev 

Jørn Andersen, Herlev 

 

Pair Junior 



Maria Buchard, Gladsaxe 

Jonas Walter, Bornholm 

 

Desuden er der EM udtagelse i Dame under 29 samt i Team Dame under 29. Følgende er i spil: 

Charlotte Pedersen, Gladsaxe 

Sanne Jensen, Skanderborg 

Michelle Sejersgaard-Jacobsen, Herlev 

Maria Buchardt, Gladsaxe (kun til Team under 29). 

 

WTF har indført juniorgrupper i Team og Pair grupperne, hvilket har interfereret ved mange af de eksisterende hold. Landsholdsledelsen har 

adspurgt ETU om der vil være mulighed for dispensation for alder, men da vi endnu ikke har modtaget svar, har vi lavet nogle helgarderinger og 

omrokkeringer. Derfor afventer vi at sætte navne på EM billetterne i denne klasse. 

Da WTF reglerne i mindregrad fokuserer på synkronitet end tidligere i disse grupper, er det muligt at lave hurtigere justeringer, uden det går alt 

for meget ud pointene. 

 

"Der er nu 2 måneder til EM, det er alt for kort tid til at lave en optimal forberedelse, men de andre lande har jo ikke haft længere tid. Derfor 

tager vi den sene dato med sindsro og vil bruge tiden optimalt frem mod EM. Belgien Open og Malmø bliver teststævner for EM deltagerne. Jeg 

er sikker på at udøverne vil vise stor flid i tiden frem mod EM. I dette års udtagelser har vi lagt vægt på udviklingsmuligheder. Såleder er ikke 

alle deltagere oplagte medaljekandidater til dette EM, men med den rette indsats og erfaring vil vi kunne få stor glæde af denne investering i 

fremtiden", udtaler Landstræner Mark Lee Larsen 

 

Danmarks bedste teknikudøver gennem tiderne, KyTu Dang, Rødovre, kan desværre ikke deltage ved EM, da han er formand for Poomse 

dommerne i ETU. 

 

Ud over EM udtagelserne var der en nyudtagelse til landsholdet i junior herre klassen til Jacob Edsberg, Gladsaxe. 

 

For yderlig information kan man kontakte undertegnende 

 

med sportslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Mobil: 21 65 88 52 

Stor dansk teknik succes til Challenge Cup i Belgien 
Elleve deltagere fordelt på Esbjerg, Fredericia, Gladsaxe, Nyborg, Roskilde, Vejle og Talent Team Denmark var samlet i Tongeren, 

Belgien, til et sandt guldorgie. 

 

Dagen startede med kadetsynkron dame, hvor Talent Team Denmark stillede op med konstellationen Ida Axø, Melanie Peinow og Eva 

Sandersen, som ikke efterlod nogen tvivl om at guldet var dansk. Junior damesynkron bestående af Johanne Collin Kristensen, Maria Bendtsen 

og Cecilie Toby leverede også varen og vandt guld. Christian Pilegaard og Marlene Sandersen fra Roskilde tog guld i pair 2 for rødbæltere. 

 

I individuel kadet rødbælte dame var der total dansk dominans. På trods af at der var tyve deltagere fra seks lande i gruppen, kunne ingen leve op 

til den flotte balance, smidighed og gode håndteknikker fra de fire danske piger i gruppen, og de erobrede i overlegen stil både guld, sølv, bronze 

og fjerdeplads fordelt på henholdvis Eva Sandersen, Ida Axø, Johannne Collin Kristensen og Cecilie Toby. 

 

Hos juniorerne i individuelt fejede Trine Banzon alle konkurrenter af bordet i grøn-blåbæltegruppen med suveræne spark og gejst og kunne stille 

sig øverst på medaljeskamlen i gruppen på ti deltagere. Hos rødbælterne sikrede Maria Bendtsen sig en sikker plads i finalen, men måtte på trods 

af flotte og skarpe teknikker nøjes med 4. pladsen ud af gruppens i alt tolv deltagere. Der var stærkt besat i den svære junior sortbæltegruppe, og 

her kæmpede Sofie Berggreen sig op til en meget velfortjent bronzemedalje. 

 

Casper Regel stillede op i formel 1 gruppen, senior 1 herre sortbæltere, og fik med sin store kraft og gode håndteknikker en flot 7. plads ud af 

tolv deltagere, hvoraf flere var landholdsudøvere. Kadet-sortbælte blev ligeledes totalt domineret af en stærk Melanie Peinow, der leverede to 



flotte runder med kraftfulde spark og stærke håndteknikker, dette resulterede i en klar 1 plads i en stærkt besat kadetgruppe med 7 deltagere, 

super flot. Senior et rødbæltegruppen for herrer blev vundet af Christian Pilegaard i overbevisende stil med gode spark og kraftfulde teknikker, 

og guld til Marlene Sandersen i senior to dame. 

 

De elleve danske deltagere leverede tilsammen en dybt imponerende medaljehøst på ikke mindre end otte gange guld, en sølv og to bronze. 

 

Skrevet af Marlene Sandersen og Casper Regel. 

NYT ! Drag nytte af DTDT i din klub 
I får nu muligheden for at trække på kompetancerne på Danish Taekwondo Demonstration Team. 

 

Vi på DTDT tror på at gode opvisninger betyder noget, både for de udøvere som er en del af dem og for klubben med hensyn til rekruttering af 

nye medlemmer. Derfor vil vi gerne tilbyde vores hjælp til klubberne med de kommende opvisninger i 2013.  

 

Ved at kontakte DTDT, kan I få en eller flere af de udvalgte DTDT-udøvere til at hjælpe med træningen optil opvisningen, 

opbygningen/indholdet af opvisningen, eller som kompetente tilføjelser til jeres opvisningsmandskab. De udvalgte udøvere er alle dygtige, og 

kan selvstændigt øge niveauet af en opvisning betydeligt.  

 

Hvis I er interesserede, kan I kontakte DTDT Bjarke Follin HER som vil henvise udøvere som I kan aftale nærmere med.  

 

Afregning af udgifter til kørsel mv. aftales mellem klubben og DTDT udøverne direkte. 

 

Med sportslig hilsen 

DTDT Ledelsen 

Den 18-21 april 2013 - 16-21 EM i Moldavien 
Dansk Taekwondo Forbund valgt at stille med et hold til 16-21 EM i Moldavien, som har opfyldt de kriterier der har været udstukket. 

Hensigten er at stille med et hold der har et højt niveau og som gerne skulle hente medaljer hjem, så er satsningen meget smal og 

defineret ud fra det gældende rangliste system. 

 

Det glæder os derfor, at meddele, at følgende er kommet igennem nåleøjet og dermed Danmarks repræsentanter: 

 

Sarah B Malykke -46 kg 

Martin Andersen -54 kg 

Emil Lind Sørensen -58 kg 

 

Alle 3 har opfyldt kriterierne og har vist et internationalt niveau, hvorfor forventningerne til dem er store, men der er også en enighed i at de kan 

tage medaljerne til Danmark. 

 

Tillykke med udtagelsen. 

 

Landsholdsledelsen og EIU 

http://www.taekwondo.dk/dtdt_opvisningshldet.asp


Indbydelse til dialogmøde vedrørende gradueringskurser 

den 10. april 2013. 
BIU og TU indbyder hermed til dialogmøde vedrørende gradueringskurser. På mødet vil vi forklare lidt om baggrunden for igen at 

afholde gradueringskurser samt om indholdet af disse. Der vil naturligvis være god mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Dialogmødet er for cheftrænere og gradueringsberettigede i de danske klubber. 

Sted: Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle. 

Dato: 10. april kl. 19-21. 

Tilmelding skal ske på mailadressen BIU-Formand@taekwondo.dk senest 8. april. 

Sportslige hilsner 

På vegne af BIU og TU 

Brian Rex Hansen og Kathy V. Winther 

Inddragelse af pas 
Til information Fremadrettet vil pas med manglende stempler eller underskrift eller andre uregelmæssigheder blive inddraget og sendt 

til BIU. Dette sker i overensstemmelse med de gældende regler. Husk at en graduering er kun godkendt og gyldig med både stempel og 

underskrift. 

 

Med venlig hilsen 

BIU & T.U. 

Solrød Taekwondo Klub er nomineret til Årets 

Idrætsforening 
DIF har besluttet at Solrød Taekwondo Klub er blandt de fem bedste indstillinger til prisen som ”Årets Idrætsforening 2013”. Vinderen 

vil blive kåret på DIF’s årsmøde den 4. maj. I forbindelse med nomineringen vil DIF profilere prisen og Solrød Taekwondo Klub i 

lokale, regionale og landsdækkende medier i ugerne op til årsmødet. 

 

Solrød Taekwondo Klub er blevet nomineret på baggrund af følgende forhold: 

 

• Klubben har udviklet et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer kravene fra travle voksne og flygtige teenagere. 

• Klubben har formået at fastholde og rekruttere nye medlemmer i blandt voksenmotionister og teenagere, som er kendt som de svære 

målgrupper 

• Klubben står bag en nytænkning af facilitetsudnyttelsen, med en omlægning af sit træningsprogram 

• Klubben har handlet med rettidig omhu og tilpasset sig omverdenens krav og forventninger uden at give køb på sin taekwondo-DNA  

Tilbud fra Tekniklandsholdet 

mailto:BIU-Formand@taekwondo.dk?subject=Tilmelding%20dialogm%C3%B8de%20gradueringskurser.


Er teknikken “bob-bob”, når du sparker chagi-yeop? Så fortvivl da sørme ej, Tekniklandsholdet hjælper dig!! For at fremme teknik og 

i særdeleshed talentudviklingen i Danmark inviterer Talent- og Tekniklandsholdet nu til åbne søndagskurser. Mange klubber har svært 

ved at følge med i den udvikling WTF promoverer i øjeblikket og nogle bliver ligefrem skæmte og holder sig væk fra stævnerne. Andre 

mangler lige det sidste i deres forberedelser og klubben har måske ikke kapacitet til at hjælpe hermed. 

 

Derfor indfører Tekniklandsholdet i samarbejde med Talentholdet et SØNDAGSKURSUS koncept, som er et GRATIS tilbud for alle 

medlemmer af DTaF. Dette går i korte træk ud på: 

 

Søndagskursus afholdes søndage fra kl 10-12 (med enkelte undtagelser) i hhv København og Jylland. 

I København er lokalisationen primært Gladsaxe, i Jylland er kurserne fordelt mellem Skive, Viby, Risskov og Vejle. I Jylland vil lokalisationen 

gå på skift således der kun er søndagstræning eet sted i Jylland. Man kan så vælge at deltage de gange hvor det foregår i en fornuftig afstand fra 

ens bopæl, men er naturligvis velkommen til deltage alle steder på trods af afstand. 

Det er primært aktive Tekniklandsholdudøvere, Talenttrænere samt Landstræner og Assisterende Landstrænere der underviser. 

 

Alle over 12 år og gradueret 4.kup eller derover kan deltage (ved stor tilslutning kan dette blive opgraderet, ved lille tilslutning el ved særlige 

forhold kan der dispenseres). 

Opfylder du ikke standard kravene men ønsker at deltage alligevel, så kan der dispenseres hvis det findes relevant at du deltager i 

undervisningen. Send en motiveret ansøgning til Landstræner Mark Lee Larsen på : m a r k l e e l a r s e n (at) g m a i l . c o m (uden mellemrum 

naturligvis). 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om alder, bæltegrad, konkurrence erfaring, bedste resultater, modenhed samt hvorfor du gerne vil 

deltage i træningen.  

Det er et krav, at man kan de relevante taegueks/poomse. Der undervises IKKE for i at lære diagrammet. 

Der undervises kun i konkurrence teknik, derfor skal man ikke forvente, at man graduerings mæssigt kan bruge det lærte. Ved 

uoverensstemmelse mellem klubbens retningslinjer og det som undervises i på søndagskurser, skal man altid følge klubbens eller stormesterens 

anvisninger i graduerings sammenhænge. I konkurrencesammenhænge anbefaler vi at følge vores guidelines. 

 

Hvis der er et stort fremmøde, kan man desværre ikke forvente at få personlige rettelser, ligesom der ikke tages særligt hensyn til folks form, 

tekniske niveau eller specielle ønsker til indholdet. undervisningen vil stadig være landsholdets og talentholdets mulighed for at træne samme 

under kyndig vejledning. 

Det som DU kan lære er teknisk vejledning - hvad er rigtigt, hvordan gør man, hvordan er rytmen, samt træningsmetoder og inspiration til egen 

træning - eller hvis du skal undervise i teknik i din klub. 

 

Tilmelding foregår via dette Google Dokument - via dette link kommer man til arket: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtRqSNYaN5wTdC1jdVZDRTV4eUpUZEt5RHJMd2EtMVE 

 

Der skal holdes øje med dette Google Dokument. Her oplyses tid, sted, instruktør m.m. Det er ligeledes her evt aflysning vil blive annonceret. 

Det anbefales derfor at kontrollere skema’et søndag morgen inden man kører hjemmefra. Skulle uheldet være ude og vi bliver nødt til at aflyse 

pga akut sygdom hos instruktøren, og det ikke er muligt at finde en afløser, så vil det fremgå af dette skema hurtigst muligt. 

Vi beder om tilmelding fra alle externe deltagere via dette Google Dokument, så har vi et overblik over antal deltagere. Man kan tidligst tilmelde 

sig et søndagskursus mandagen før selve kurset, og man kan kun tilmelde sig et kursus af gangen. 

Alle deltagere skal kunne fremvise forbundslicens, så husk at medbringe dette. 

 

For yderligere information kan man kontakte: 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

Tekniklandsholdet 

21658852 

Bliv klogere på de unge 
Hæftet ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner” er nu lagt ud på DIF’s hjemmeside til gratis download. Hæftet sætter 

fokus på en række temaer, som det er vigtigt for ungdomstræneren at forholde sig til. 



 

Lektier, fester, arbejde og venner. Dagens unge har mange bolde i luften, og det giver klubberne en række udfordringer med at fastholde de 13-

18-årige inden for sportens verden. Som ungdomstræner kan du nå langt, hvis du har et særligt øje for det, der optager og motiverer de unge. 

 

Hæftet ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner”, der er skrevet af ungeforsker Søren Østergaard og udgivet af DIF, kigger på 

de udfordringer, du som ungdomstræner står overfor med denne aldersgruppe, og hvordan du kan tilpasse træningen herefter.  

Det sker blandt andet med en række forslag og modeller til, hvordan du som ungdomstræner skaber et godt og udviklende idrætsmiljø, hvor de 

unge gerne vil komme. 

 

Hæftet ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner” kan købes til 25 kr. eller downloades gratis 

her:http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser/idraetforboernogunge.aspx 

NM (Kamp) tilmelding 
Til dette års Nordiske Mesterskab d. 25 Maj i Finland er man gået tilbage til den gamle model hvor hvert land må stille med maksimalt 

2 deltagere i hver vægtklasse. Tilmelding / udtagelse foregår derfor efter følgende procedure: 

 

Alle der ønsker at deltage bedes tilmelde sig senest 17/4 til ltheilgaard@hotmail.com og oplyse følgende : 

 

A : Emnefeltet = NM 2013 tilmelding 

B : Navn 

C : Fødselsdato 

D : Bælte Grad 

E : (Taekwondo data ID nummer - hvis man har det) 

F : Klub 

G : Vægtklasse + kategori man ønsker at tilmelde sig i 

H : Placering ved dette års DM + angiv hvilken vægtklasse + kategori 

I : særlige bemærkninger 

 

Udvælgelse vil ske efter følgende princip : 

 

1) Guld vinder ved DM (aktuel vægtklasse) 

2) Sølv vinder ved DM (aktuel vægtklasse) 

3) Guld vinder i en anden vægtklasse 

4) Sølv vinder i en anden vægtklasse 

5) Nr.3 ved DM - tabt til DM guld vinder (aktuel vægtklasse) 

6) Nr.3 ved DM - tabt til DM sølv vinder (aktuel vægtklasse) 

7) - Først til mølle princippet 

 

Bemærk : Det er trods samlet tilmelding en klubtur, hvilket betyder at det er klubber og udøvere selv der står for at arrangere rejse, ophold og 

transport osv. 

 

 

NM i Poomsae deltager DTaF ikke i, da det ligger oveni A-class stævnet Danish Open i Kolding. 

 

Med venlig hilsen 

EIU 

Fantastisk tur til Belgien - Hold 1. plads 

http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser/idraetforboernogunge.aspx


Det danske tekniklandshold havde en stor appetit og tog godt for sig af rettene ved weekendens ETU A-class Turnering Belgien Open. 

Specielt kadetterne og juniorene imponerede ved at tage medaljer i nogle meget hårde grupper. Man kunne godt se på deltagerlisten at 

EM er lige om hjørnet, for der var mange deltagere til Belgien Open. De danske EM kandidater fik understreget deres berettigelse til 

EM-udtagelsen, ved at vinde nogle flotte medaljer. 

 

De to rutinerede udøvere Kim Nedergaard (Skive) og Lis Borring (Bornholm) gjorde ikke forventningerne til EM mindre, da de tog guld i deres 

individuelle grupper. 

Men også de unge kunne markere sig i weekenden. Tekniklandsholdet og talentholdet har de sidste par år haft særligt fokus på at udvikle Junior 

og Kadet deltagere og dette har været en god investering, da ETU i år har besluttet at lave en kadetgruppe til EM. Og satsningen viste sig også at 

give pote Belgien Open. Junior og Kadet grupperne markerede sig virkelig stærkt og Danmark vandt medaljer i ALLE disse grupper. En virkelig 

flot præstation, fordi der var rigtig stor konkurrence om medaljerne. 

 

Resultaterne blev som følger: 

Kadet Female: Melanie Pienow (Gladsaxe) Sølv 

Kadet Male : Nikolaj Kronborg (Gladsaxe) Sølv 

Junior Female : Annaline Søeberg (Gladsaxe) Sølv, Maria Buchardt (Gladsaxe) Bronze 

Junior Male : Jonas Walter (Bornholm) Bronze 

Senior 2 Male : Kim Nedergaard Guld 

Master 3 Female: Lis Borring Guld 

Kadet Pair: Nikolaj Kronborg og Melanie Pienow (begge Gladsaxe) Guld 

Female Team 18-29: Charlotte Pedersen (Gladsaxe), Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) og Sanne Jensen (Skanderborg) Bronze 

 

Alle medaljevinderne er også EM kandidater. Derudover var der mange finale deltagelser til danskerne. 

 

Det danske hold blev nr. 1 i holdkonkurrencen. 

 

"Vi har ved dette stævne prøvet nogle nye konstellationer, for at forberede os mod EM. Det er dejligt at se at damesynkron er kommet igang, der 

har været flere udskiftninger pga skader. Med 15 udøvere er resultatet mere end godkendt, på trods af de udfordringer det belgiske taekwondo 

forbund udsatte os for. Det var under hele stævnet ikke muligt at få hverken tidsplaner eller udøverrækkefølge. Når det så er sagt, må vi 

konstatere at de mange trænings timer i dojang’en viste sig at give pote, og den professionalisme udøverene viste, ved at være klar når det gjaldt, 

var ikke til at tage fejl af, og det var fra de helt små og til de ældre og lidt mere garvede. Vi kan konstater at hele holdet er rigtig godt på vej mod 

EM i Alicante om mindre end en måned", udtaler ass. landsholdstræner Finn Buchardt. 

 

EM afholdes i Alicante, Spanien fra d. 30.april til 2.maj. Næste opgave for EM deltagerne bliver kommende weekends CV Tournament i Århus. 

Dette er i forbindelse med EM-træningslejr, hvor forberedelserne til EM skal optimeres. 

 

For yderlig info kan man kontakte landstræner Mark Lee Larsen på 21658852. 

 

Med sporslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

Positivt dialogmøde i Vejle. 
Der blev d.10 april. afholdt et dialogmøde vedr. gradueringsret. Mødet foregik på Hotel Hedegaarden Der var mødt 17 

klubrepræsentanter frem. 

 

 

 

Vi havde en god dialog med masser af gode inputs. 



 

Vi ser frem til mødet på Sjælland. 

Nærmere information om dato følger. 

 

Med sportslige hilsner 

BIU & T.U 

 

Repræsentantskabsmøde 2013 starter kl. 10.00 på søndag 
Hermed følger de endelige oplysninger om søndagens rep.møde i Brøndby. Vær opmærksom på at registrering foregår fra kl. 09.30-

10.00 og at mødet starter kl. 10.00. 

 

  

Junior EM Udtagelse 
Udtagelses perioden er nu overstået i forhold til at kvalificerer sig til Junior EM 26-29 September - Potugal. Her er det lykkedes 

følgende kæmpere at kvalificerer sig : 

 

Herrer : 

48kg - Casper Christensen 

51kg - Martin Hoang 

55kg - Martin Andersen 

59kg - Emil Lind Sørensen 

 

Damer : 

42kg - Hediye Dilara 

44kg - Louise Christensen 

46kg - Sarah Malykke 

49kg - Gry Lorentzen 

 

 

Vi ønsker ovenstående kæmpere både tillykke og stor sportslig succes ! 

 

Med sportslig hilsen 

EIU og Juniorlandsholds ledelsen. 

Åben landsholdssamling kamp 
Vi indbyder endnu en gang til Åben landsholdssamling 27-28/4 - Denne gang i Rødovre. Kravet for at deltage er at man har opnået 

medalje ved DM 2012 Samlingen er åben for både Junior og Senior deltagere. 

 



Tilmelding skal ske til : 

 

ltheilgaard@hotmail.com 

 

Senest 22/4 - såfremt man tilmelder sig senere, er det på egenbetaling og dette skal aftales direkte med værtsklubben. 

 

Med venlig hilsen  

EIU 

2013-05-23 Dialogmøde Sjælland 
Indbydelse til dialogmøde på Sjælland vedrørende gradueringsseminarer den 23. maj 2013. 

 

I lighed med dialogmødet der blev afholdt i Jylland, indbyder BIU og TU hermed til dialogmøde på Sjælland vedrørende gradueringsseminarer. 

På mødet vil vi forklare lidt om baggrunden for igen at afholde gradueringsseminarer samt om indholdet af disse. Der vil naturligvis være god 

mulighed for at drøfte det og stille spørgsmål. 

 

Dialogmødet er for cheftrænere og gradueringsberettigede i de danske klubber. 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby (med ret til ændring) 

Dato: 23. maj kl. 19-21. 

Tilmelding skal ske på mailadressen BIU-Formand@taekwondo.dk senest 20. maj. 

Sportslige hilsner 

På vegne af TU og BIU 

Brian Rex Hansen og Kathy V. Winther 

BIU laver nye tiltag for bredden - april 2013. 
Inspiration til nye instruktører samt vikar- og gæstetrænerordning med økonomisk støtte fra BIU. 

 

Vejlederordningen er ændret, så BIU dækker et større beløb. 

 

Her kan jeres nye instruktører virkeligt få inspiration. 

 

 

Herudover indføres en ny vikar- samt en gæstetrænerordning. 

 

Læs mere her: http://www.taekwondo.dk/inspiration.asp 

 

Meld dig til: 

Ovenstående forudsætter naturligvis at der kan findes egnede og interesserede vejledere og vikarer-/gæstetrænere 

Vi har følgende krav til dig: 

- minimum 18 år 

- minimum 5 års undervisningserfaring 

Du afregner 50% af kørselsudgiften direkte med klubben, resten med BIU.  

 

Din kontaktperson er Udviklingskonsulenten. 

Skriv en mail, hvis du er interesseret  

http://www.taekwondo.dk/inspiration.asp


16-21 EM i Chisinau Moldova 
Det danske hold er ankommet til Moldova. Ved 16-21 EM deltager denne gang 42 nationer, 297 atleter fordelt i de henholdsvis 8 kvinde 

og 8 herre vægtklasser. Der opstod en del virak ved lodtrækningen, da det blev oplyst at WTF rangliste dannede grundlag for 

seedningen og ikke ETU's rangliste, som de fleste holdledere og trænere forventede. 

 

Hermed lodtrækningen for det danske landshold. 

 

-46 kg. Sarah Malykke møder i sin første kamp Tyskland Senem Gueldali, sidste års sølvvinder. Sarah skal vinde 4 kampe for at få guldet 

omkring halsen. 

 

-54 kg. Martin Hald Andersen møder i sin første kamp møde vinderen af Ungarns Nobert Szekely og Cyperns Giorgos Nikolaou, Martin skal 

vinde 4 kampe for at gå hele vejen. 

 

-58 kg. Emil Lind Sørensen møder i sin første kamp Ukraines Bodnar Bogdan, Emil skal have 5 kampe da han kæmper i mesterskabets største 

klasse. 

 

Mesterskabet begynder torsdag med de 4 tungste klasser, og da de danske kæmpere ligger i de 2 laveste vægtklasser, skal alle tre først kæmpe 

søndag.  

 

Du kan følge resultaterne fra -21 EM live HER 

Mvh 

 

16-21 Landsholdet 

U21 EM sølvmedalje til Sarah Malykke 
Sarah Malykke sikrede Danmark endnu et flot resultat, da hun søndag tog en flot U21 EM sølvmedalje i -46 kg klassen. Dagens startede 

med en alvorlig test for Sarah, da hun i indlendende runde skulle møde tyskeren Sinem Guldal, som tog sølv ved seneste EM. Sarah 

vandt dog kampen klart 16-12. 

 

I kvartfinalen blev det til en knusende sejr over Tarana Mammadova fra Azerbaijan med hele 13-0 og dermed var endnu en EM medalje sikret 

for Sarah. 

I semifinalen blev det til sejr over Kyriki Kouttouki fra Cypern med sikre 13-4 og Sarah var dermed i hendes anden EM finale. 

Finalemodstanderen var den regerende mester Iryna Romoldanova fra Ukraine, som også har taget medaljer ved bl.a. Jun-VM og Jun-OL. Og 

det blev lidt for meget for det danske supertalent, som måtte tage til takke med EM sølvet efter et tæt 1-3 nederlag i finalen. 

Men endnu et superflot resultat af Sarah Malykke hvilket giver håb om en stor fremtid på kampgulvet for Danmark. 

 

Martin Andersen vandt hans første kamp mod Norbert Fzekely fra Ungarn med 6-5, men tabte desværre kvartfinalen til Tyrkiets Mert Erdogan 

med klare 1-11. 

 

Emil Lind Sørensen tabte hans indledende kamp mod Bodgan Bodnar fra Ukraine med tætte 4-6. 

http://www.tpss.nl/siteframe.asp


 

U21 EM var det første seniormesterskab for alle 3 danske kæmpere og det har virkelig været en lærerig oplevelse. 

 

Infoafdelingen 

Fuldt hus for EM holdet ved Malmø Open 
De danske EM deltagere var til Internationalt stævne i Malmö for at pudse formen af inden EM i Spanien 30.april-2.maj. Og efter 

resultaterne at dømme, er vores EM kandidater ved at finde EM formen. Således tog samtlige EM deltagere guld - på nær de grupper 

som var slået sammen. 

 

Det var 100% fokus på, at det var et forberedelsesstævne og EM deltagerne blev fra dagens start udsat for stress meget lig det som de kan blive 

udsat for til EM. Der var ikke styr på organisationen i starten af stævnet og der var ingen tidsplan. Der var en række følge på alle deltagerne, 

men pludselig blev denne rækkefølge lavet om. Det er netop hvad der ofte sker til EM, og derfor var det set ud fra et forberedelsesmæssigt 

synspunkt, en god ting. 

 

"Alle deltagerne gjorde det fantastisk, og EM deltagerne ikke bare vandt, de vandt rigtig stort. De som deltager til EM i holddiscipliner fik sølv 

og bronze. Det er således ALLE EM-deltagerne som viste stor styrke. Som træner er det dejligt at se at udøverne topper på det rigtige tidspunkt. 

Det er netop det som er formålet med en målrettet forberedelse. Der var stadig enkelte justeringer og fejl hist og pist, men der er også 1 uge til 

EM starter, så vi forventer udøverne topper netop til EM. De har alle forberedt sig utrolog seriøst, specielt er vi imponeret over vores kadetter, 

som blev udtaget pludselig i forløbet, da ETU uden videre havde besluttet sig for, at der denne gang skulle være kadetter med til EM. De har 

gået til opgaven med stor modenhed og vi tror på at man deres gode træningsindsats giver resultater til EM.", udtaler landsholdstræner Mark Lee 

Larsen 

 

Ud over EM deltagerne deltog også udøvere fra landsholdet og fra andre danske klubben og danskerne dominerede i stort set alle grupper. 

Således blev Gladsaxe mest vindende klub med imponerende 50 point efterfulgt af Islev med 28. EM veteranerne Kim Nedergaard og Lis 

Borring var ikke med til stævnet. 

 

Resultater for de danske EM deltagere (personer fremhævet med fed er EM deltager i den gruppe): 

 

Male + Female Kadet, Kup (Grupper slået sammen) 

1. Eva Sandersen (Holbæk) 

2. Ida Axø (Fredericia) 

3. Patrick Noes-Rasmussen Islev) 

 

Male + Female Kadet, Poom (Grupper slået sammen) 

1. Nikolai Kronborg (Gladsaxe) 

2. Melanie Peinow (Gladsaxe) 

3. Emma Rasmussen (Lyngby) 

 

Female Junior 

1. Annaline Søeborg (Gladsaxe) 

2. Maria Buchardt (Gladsaxe) 

3. Cornelia Heinisch (Gladsaxe) 

 

Male Junior 

1. Jonas Walter (Bornholm) 

2. Christian Noes-Rasmussen (Islev) 

3. Jacob Edsberg (Gladsaxe) 

 

Female under 29 

1. Charlotte Pedersen (Gladsaxe) 

2. Sanne Jensen (Skanderborg) 

3. Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) 



 

Male under 29 

1. Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) 

2. Thomas Purup (Skanderborg) 

3. Hannes Nilsson (Sverige, GAK Enighet) 

 

Female under 49 

1. Lotta Dahlqvist (Örestad Baekdusan Taekwondoklubb) 

2. Anette Olsson (Skive) 

 

Male under 49 

1. David Jansson (Haga TKD Klubb) 

2. Allan Olsen (Islev) 

 

Male under 59 

1. Jørn Andersen (Herlev) 

2. Josef Chiu (Chae Taekwondo Rumlaborg) 

 

Junior+Kadet Pair 

1. Maria Buchard (Gladsaxe), Jonas Walter (Bornholm) 

2. Annaline Søeberg, Jacob Edsberg (begge Gladsaxe) 

3. Melanie Peinow, Nikolai Kronborg (begge Gladsaxe) - (Kadetter, rykket op i juniorgruppen) 

 

Female Team kadet+under 29 

1. Sanne Jensen (Skanderborg), Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev), Charlotte Pedersen (Gladsaxe) 

2. Eva Sandersen (Holbæk), Ida Axø (Fredericia), Melanie Peinow (Gladsaxe) 

3. Andersson,Sjöberg,Johansson (Haga TKD Klubb) 

 

EM holdet tager afsted til EM i Alicante, Spanien den kommende weekend. 

 

For yderlig Info kan man kontakte 

 

Landsholdstræner 

Mark Lee Larsen, 21658852 

Kadet EM kamp (udtagelser) 
Så er vi ved at færdiggøre udtagelserne til Kadet-EM. Inden vi laver den endelige udtagelse, har vi brug for jeres input / indsigelser til 

ranglisten. 

 

Såfremt man ønsker at gøre indsigelser eller give relevant input til udtagelserne, bedes disse gå gennem klubtræner, og være tilsendt på mail 

senest søndag d.5 Maj. 

 

Herefter vil vi foretage den endelig udtagelse. 

 

På forhånd tak for samarbejdet 

 

Mvh 

EIU + Kadet landsholds ledelsen 

EM Poomsae: Udsigt til regn og medaljer 
I weekenden trodser det danske tekniklandshold konfirmationer m.m. for at forsvare de danske farver til EM som foregår i Alicante, 

Spanien fra d. 30.april-2.maj. Og det er en kedelig vejrudsigt - den siger regn, regn og regn. Men Heldigvis er udsigten til medaljer mere 

positiv. Spanien er i forvejen blandt europas bedste nationer, og på hjemmebane bliver de uhyggelige at slå - men intet er umuligt. 



 

Det er den største trup i mange på vi sender til EM. Dette skyldes primært, at ETU har besluttet man i år ville have deltagelse af kadetter. Dette 

er forud for WTF som først planlægger dette fra næste år, men måske ændrer de mening nu de ser ETU har taget grupperne med. Danmark har 

heldigvis været på forkant med kadetudviklingen med kadet talenttræner og hjemme i klubberne er det blevet støttet godt op om projektet og 

arbejdet utrolig hårdt. Derfor har vi set til både Belgien Open og Malmö Open at kadetterne vil kunne gøre en rigtig god figur. Nikolai Kronborg 

(Gladsaxe) vandt et uofficielt kadetmesterskab i Tyskland i vinters. Eva Sandersen (Holbæk) er kun 1.kup, men må deltage alligevel og hendes 

spark vil helt sikker kunne overraske både modstandere og dommere. I Kadet Pair er det Nikolai Kronborg (Gladsaxe) og Melanie Peinow 

(Gladsaxe) som danner par og da de er fra samme klub har de nok fået trænet mere sammen end deres modstandere, hvilket er en klar fordel. I 

Kadet Team er Eva Sandersen (Holbæk), Ida Axø (Fredericia) og Melanie Peinow (Gladsaxe) rigtig gode sammen og har gjort det godt, senest 

til Malmö Open. 

Vi kender slet ikke niveauet på de fleste nationers kadetdeltagere, så det er svært at udtale sig om hvilke chancer de danske kadetter har, men det 

vil ikke være overraskende om de tog en eller to medaljer, og vi forventer i hvert fald finaledeltagelse i alle kadetgrupperne. 

 

EM veteranerne Lis Borring (Bornholm) og Kim Nedergaard (Skive) har vi også store forventninger til. Som viceverdensmester går Lis efter 

guldet, men Spanien er på hjemmebane. Vi forventer dog minimum medalje fra Lis. Kim bliver spændende at følge. Det bliver desværre Kim 

sidste stævne, men motivationen i så i hvert fald helt i top. Og nu der er kommet styr på lærerlockout, så kan Kim fokusere 100% på hans 

præstation i Spanien. Det bliver dog en svær opgave. Både Tyskland og Spanien har gode deltagere og deltageren fra Frankrig er netop rykket op 

i klassen, Han er tidligere europamester i under 29 klassen. 

 

I juniorklasserne har vi ligeledes nogle stærke kort, fordi de her kan være med helt fremme når vi snakker spark og specielt sidespark. Dette har 

tidligere været er problem for Danmark. Vores spark har ikke været gode nok, men de nye juniorer er virkelige skarpe. Vores to individuelle 

udøvere Jonas Walter (Bornholm) og Annaline Søeberg (Gladsaxe) er begge debutanter, men de har været skarpe i foråret. I Junior Pair har 

Maria Buchardt (Gladsaxe) og Jonas Walter (Bornholm) vist gode takter. Vi forventer at alle kommer i finalen, og mon så ikke det også kunne 

blive til lidt metal? 

 

I seniorgrupperne under 29 er Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) efterhånden en rutineret mesterskabsdeltager trods hans unge alder, og 

forhåbentlig kan nu drage fordel af denn rutine. Charlotte Pedersen er debutant men har arbejdet intensivt med sin EM forberedelse og coachin 

sessioner med sportschef Michael Gandø har givet gode resultater. Der er dog i disse to klasse den største konkurrence er, så en finaledeltagelse 

har er rigtig flot - og når man først er i finalen kan alt jo ske...... 

 

Vores mest vindende udøver KyTu Dang (Rødovre) kan desværre ikke stille op til EM, da han er formand for dommerne i ETU. I hans fravær 

deltager Jørn Andersen (Herlev) i gruppen sen herre under 59. Jørn er debutant men trods dette kan det sagtens blive til en finale deltagelse til 

Jørn. 

 

I Female Team under 29 har det været svære odds for Charlotte Pedersen (Gladsaxe) og Sanne Jensen (Skanderborg). Deres tredje makker har 

været skiftet rigtig meget ud. Senest var det Henriette Dalsten som pga en knæskade skulle opereres, og der var de ellers lige ved at finde 

hinanden. Som en hurtig erstatning blev Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) taget med i gruppen, og pigerne har trods kort tid fundet 

hinanden rigtig godt. Når det rigtig kører for dem har de rigtig meget energi i deres teknikker, og det bliver det de skal skille sig ud på i forhold 

til de andre hold. Vi forventer at det hel ligeledes bliver til minimum en finaledeltagelse, og herfra vil vil det nok afhænge af lodtrækningen. 

 

#Holdet glæder sig til lodtrækningen på mandag d. 29.april, men indtil da, så skal vi lige finde os til rette i Spanien, få trænet og så bare have det 

sjovt sammen", siger Landstræner Mark Lee Larsen 

 

Oversigt over Danmarks EM detagere: 

Female Kadet: Eva Sandersen (Holbæk) 

Male Kadet: Nikolai Kronborg (Gladsaxe) 

Female Junior: Annaline Søeborg (Gladsaxe) 

Male Junior: Jonas Walter (Bornholm) 

Female under 29: Charlotte Pedersen (Gladsaxe) 

Male under 29: Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) 

Male under 39: Kim Nedergaard (Skive) 

Male under 59: Jørn Andersen (Herlev) 

Female over 59: Lis Borring (Bornholm) 

Kadet Pair: Melanie Peinow, Nikolai Kronborg (begge Gladsaxe) 

Junior Pair: Maria Buchard (Gladsaxe), Jonas Walter (Bornholm) 



Female Team Kadet: Eva Sandersen (Holbæk), Ida Axø (Fredericia), Melanie Peinow (Gladsaxe) 

Female Team under 29: Sanne Jensen (Skanderborg), Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev), Charlotte Pedersen (Gladsaxe) 

 

Desuden deltager: 

Head of Team: Michael Gandø 

Head Coach: Mark Lee Larsen 

Ass.Coach: Tobias Jessen 

Ass.Coach: Finn Buchardt 

Fysioterapeut: Christian Flindt 

 

For ydelig information kan man kontakt: 

Landstræner 

Mark Lee Larsen - 21658852 

EM Poomsae: EM igang - Fornuftig lodtrækning for de 

danske teknikkere 
Sent i aftes var der lodtrækning til EM, som i år har over 250 deltagere, og overordnet set blev det en rigtig god lodtrækning for 

danskerne. Der er højt humør i den danske lejr, og alle glæder sig rigtig meget til de skal på banen og vise, hvorfor de har trænet op 

mod 25 timer/uge de sidste mange måneder. 

 

”Arrangørmæssigt er det sjældent set værre. Der en ikke det som minder om information på hotellet, og vi må finde tider og oplysninger via 

facebook og andre medier uden om arrangørerne. Heldigvis tager vi dette med sindsro og fokuserer på det vigtige. 

 

Dommermæssigt er meldingen fra vores danske dommer Per Fly Hansen (Islev) og dommerleder KyTu Dang (Rødovre), at der ikke er de store 

ændringer. 

 

Lodtrækningen gik fornuftigt – både med hensyn til start rækkefølge og valg af poomse’er. 

 

Kun i Female Team starter vi gruppen og dette tager de damerne med sindsro, de er heldigvis for rutinerede til at lade sig gå på at det. I flere 

grupper undgik man de værste poomse’er og selvom det naturligvis ikke kun var favoritter som blev udtrukket, så er de fleste godt tilfreds. 

 

Næste punkt bliver, at finde ud af hvornår bussen henter os i morgen, det er der INGEN som kan fortælle os.....men vi har en plan B i ærmet”, 

oplyser landstræner Mark Lee Larsen med et smil. 

 

Tirsdag d. 30.april skal følgende danskere i ilden. 

Kadet Female. 

Eva Sandersen (Holbæk) starter fra morgenstunden kl 10 og er nummer 9. 

 

Kadet Male 

Nikolai Kronborg (Gladsaxe) starter ligeledes på i første grupper og er nummer 13. 

 

Junior Female 

Annaline Søeberg (Gladsaxe) er på ca kl 12 og starter som nummer 10. 

 

Junior Male 

Jonas Walter (Bornholm) skal på banen ca kl 14.50 og starter som nummer 4. 

 

Female over 59 

Lis Borring (Bornholm) skal på banen ud på eftermiddagen omkring kl 16.20 og er nummer 4. 



 

 

 

Onsdag d. 1.maj skal følgende danskere i aktion. 

Kadet Pair 

Melanie Peinow og Nikolai Kronborg (Gladsaxe) starter dagen kl 10.00 og er nummer 11. 

 

Female Kadet Team 

Eva Axø (Fredericia), Melanie Peinow og Eva Sandersen (Begge Gladsaxe) skal på banen ca kl 12 og er nummer 3. 

 

Female Team under 29 

Sanne Jensen (Skanderborg), Charlotte Pedersen (Gladsaxe) og Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) er på banen lige over frokost ved ca. 

kl.14.40. De starter gruppen. 

 

Torsdag d. 2.maj har Danmark følgende medaljehåb. 

Female under 29 

Charlotte Pedersen (Gladsaxe) åbner dagen kl 10 og er nummer 13 i gruppen. 

 

Male under 29 

Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) starter på den anden bare kl 10 og er nummer 6 i gruppen. 

 

Male under 39 

Kim Nedergaard (Skive) er på banen omkring 12.30 og starter som nummer 10. 

 

Male under 59 

Jørn Andersen (Herlev) har sin gruppe lige efter frokost omkring kl 14.50 og er nummer 7. 

EM Poomsae: 1 sølv og 2 bronze på førstedagen 
Det danske tekniklandshold fik en forrygende start på EM i poomsae i Alicante. Det blev til ikke mindre end 3 EM medaljer. Bedst gik 

det for Jonas Walter, Bornholm i junior herreklassen, da han som debutant ved EM var tæt på at gå hele vejen mod EM guldet, som 

endte med at være sølle 0,5 point væk. 

 

Jonas Walter gjorde det så godt, at dommerne placerede ham i toppen i finalen. Det fik desværre en ende, da den lokale spanske deltager havde 

været på gulvet. Spanieren vandt gruppen, men det kan ikke tage glæde fra Jonas’ flotte præstation. Sølvmedalje i sit første EM er virkelig noget 

af en kraftpræstation. 

 

Lis Borring - EM bronze i over 59 damegruppen: 

Landsholdet forventer efterhånden medalje når den danske veteran på holdet går på banen. Lis Borring skuffede da heller ikke ved årets EM. 

Hun sørgede for at Bornholm indtil videre er Europas "mest vindende ø" til EM. Hun fik en bronze, men havde helt sikkert fortjent mere. 

Vinderen fra Tyrkiet lavede 3 store fejl, og burde slet ikke have været i betragtning til en af topplaceringerne. Men endnu en mesterskabsmedalje 

til Lis Borring, som tidligere har taget både VM og EM bronze. 

 

Eva Sandersen - EM bronze - pige kadetgruppen: 

Der var medalje til Danmark allerede i dagens første gruppe. Eva Sandersen (Holbæk Musool) vandt bronze i kadetgruppen. Eva var den eneste 

kup-bærer i feltet, men allerede fra semifinalen lå hun til medalje med en 2.plads. Og dommerne havde lagt mærke til hendes gode spark, så efter 

den første figur , lå hun til at vinde gruppen. Desværre var der lidt usikkerhed i balancen i næste figur, som kostede dyrt, men bronzen kom 

heldigvis aldrig i fare. 

 

De øvrige danske deltagere på dagen: 

Nikolai Kronborg var også i aktion i kadetgruppen. Det var et overraskende stærkt felt, men Nikolai kunne sagtens være med teknisk. Nikolai lå 

2.sidst i gruppen og for en gangs skyld var dette ikke en fordel, idet pointene faldt under afvikling af gruppen. Nikolai måtte nøjes med en 



7.plads i finalen, men gik nogle rigtig flotte runder og – og kan helt sikkert tage dette med til i morgen hvor det handler om kadet pair med 

Melanie Peinow (Gladsaxe). 

 

I junior dame var Annaline Søeberg (Gladsaxe) godt kørende, og efter semifinalen lå hun på en lun tredjeplads med potentiale til mere. Desværre 

glippede koncentrationen et kort øjeblik i finalerunden, og en stor fejl samt en misset plet sendte hende ned på en 8.plads. Rigtig ærgerligt, da 

Annaline helt klar havde haft medalje inden for rækkevidde. 

 

"Det er gynger og karruseller. Vi vidste at alle vores deltagere har finale-potentiale, og er man først i finalen kan alt ske. Desværre går dette 

begge veje. I nogle grupper har vi ikke det medvind som skal til, og selv vores medaljetagere havde nok lidt modvind. Men vi vil fokusere på det 

positive, nemlig udøvernes præstation og den er absolut godkendt, og det er en stolt og glad dansk trup, som skal fejre medaljerne i aften med et 

velfortjent glas champagne", fortæller en glad Landstræner Mark Lee Larsen. 

 

I morgen er Kadet Pair med Melanie Peinow og Nikolai Kronborg (begge Gladsaxe) på fra dagens start efter fulgt af Female Kadet Team med 

Ida Axø (Fredericia), Melanie Peinow og Eva Sandersen (Begge Gladsaxe). Dagen i morgen slutter for danskernes vedkommende med Female 

Team under 29 hvor Sanne Jensen (Skanderborg), Charlotte Pedersen (Gladsaxe) og Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) er på banen lige 

over frokost ved ca. kl.14.40. 

 

For yderligere oplysninger kan man kontakte: 

Landstræner 

Mark Lee Larsen 

21658852 

EM Poomsae: Endnu en EM medalje på 2.dagen 
Det danske tekniklandshold leverede endnu engang en medalje ved 2.dagens konkurrencer i Alicante, Spanien. Dagens EM medalje 

kom fra nogle af de yngste deltagere på holdet Melanie Peinow og Nikolai Kronborg, Gladsaxe som sammen vandt bronze i 

mixpargruppen for kadetter. 

 

Melanie Peinow og Nikolai Kronborg – bronze i Kadet mixpar: 

Melanie Peinow og Nikolai Kronborg (begge Gladsaxe) var i hård konkurrence om medaljepladserne. Melanie var fra dagens start noget nervøs, 

og havde, i modsætning til Nikolai, ikke været på banen i går. Heldigvis havde forberedelserne hjemmefra været i top, og det var muligt at skabe 

det mentale overskud, som skulle til for komme i betragtning til podiepladser. Efter semifinalen lå Danmark på en 5. plads, men i finalen var der 

heldigvis lige et ekstra gear i de to unge danskere. De fik tilkæmpet sig en solid 3.plads – med samme pointscore som det tyrkiske par, som dog 

tog sølvet på bedre point i præsentation. 

 

Dame Team under 29 i hård komkurrence: 

En god semifinale sender Sanne Jensen, Skanderborg, Charlotte Pedersen, Gladsaxe og Michelle Sejersgaard, Herlev i finalen, hvor de ligeledes 

gør det godt. Men de tyske favoritter var for stor en mundfuld. Der var tæt kamp om de sekundære placeringer, men en fejl til allersidst i 

finalefiguren bliver desværre afgørende for de danske piger. Kun 0,02 point fra en bronzemedalje. 

 

Kadet Team piger: 

I Kadet Team var Ida Axø (Fredericia), Eva Sandersen og Melanie Peinow (Begge Gladsaxe) i ilden. I denne gruppe var der overraskende meget 

modstand. Desværre blev forberedelsen helt ødelagt af, at Melanie var optaget af Kadet Pair og grupperne overlappede desværre. Således kom 

der aldrig den ro over de enkelte udøvere som kunne give medaljer. Pigerne lavede dog stadig en rigtig god præstation og kan være stolte af 

deres 5.plads. Niveaumæssigt kunne pigerne sagtens have fået medalje, men sådan skulle det desværre ikke gå i dag. 

 

”Opbakningen fra holdkameraterne og de medrejsende tilskuere er fantastisk og vi har det godt sammen. Igen kan vi konstatere at vi formår at få 

finale deltagelse i alle vores grupper og får én ud af 3 mulige medaljer i dag. Og niveaumæssigt kunne vi igen sagtens være med helt i toppen”, 

udtaler Landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

Torsdag d. 2.maj har Danmark følgende på gulvet: 

Female under 29: Charlotte Pedersen (Gladsaxe) 

Male under 29: Benjamin Hellegaard-Harder (Gladsaxe) 

Male under 39: Kim Nedergaard (Skive) 



Male under 59: Jørn Andersen (Herlev) 

 

For yderligere information kontakt: 

Landsholdstræner 

Mark Lee Larsen 

21658852 

DTaF's Officielle Sommerlejr 2013 
Vi håber du er begyndt at glæde dig til årets sommerlejr i Rødovre.  

 

 

 

EM Poomsae: Endnu en dansk medalje på EM's sidste 

dag 
Danskerne har svært ved at få armene ned efter 3 dages konkurrencer i Alicante, Spanien. Også på sidstedagen blev det til metal, da 

Maria Buchardt og Jonas Walter tog bronze i junior mixpargruppen. 

 

Maria Buchardt og Jonas Walter – EM bronze i Junior Pair 

Jonas Walter, Bornholm synes åbenbart ikke sulten var stillet med den individuelle EM sølvmedalje. Og det var ikke noget problem at få 

makkeren Maria Buchardt, Gladsaxe med på ideen. De to juniorer leverede en pragt præstation og kunne sikre Danmark den femte EM medalje. 

Ikke siden 2005 har Danmark vundet så mange EM-medaljer, som ved stævnet i Alicante. 

 

Kim Nedergaard – Ærgeligt farvel i herre under 39 

EM veteranen Kim Nedergaard, Skive havde annonceret at dette var hans afskedsstævne på topniveau. Det var derfor en tændt Kim som gik på 

banen. I semifinalen var der lidt overspænding hos Kim, som ikke helt gav den nødvendige ro i teknikkerne. Derfor blev det lige pludselig en 

gyser om han skulle nå finalen. Denne når han dog på sidste mandat. I finalen er Kim lige hvor han skal være rent mentalt og han starter rigtig 

godt. Men når uheldet er ude at der ikke så meget at gøre. En stor balancefejl bliver desværre afgørende for medaljechancerne og Kim ender på 

en 8.plads. Ikke den afslutning Kim havde håbet på, men han nød hvert et øjeblik på banen. 

 

Seniorgrupperne under 29 

I de to største og stærkest besatte grupper til EM – senior under 29 – havde Danmark deltagelse af Benjamin Hellegaard-Harder og Charlotte 

Pedersen (Gladsaxe). 

Begge gjorde det helt fantastisk og det lykkedes begge at skaffe sig afgang til finalen. 

Benjamin slutter lige uden for medaljerne på en 5.plads, mens Charlotte slutter på en 6.plads. Begge bliver bedste nordiske deltager. 

 

Seniorherre under 59: 

I gruppen under 59 var Jørn Andersen debutant. Jørn leverede en godkendt indsat der indbragte ham en 7.plads. Og havde det ikke været for et 

par balancefejl pga. overspændning, så havde placeringen også været højere. 

 

Evaluering af EM 2013 

Det danske landshold lever fuldt op til målsætningen og forventningerne, og selvom vi er meget tilfredse med præstationen, så har vi en smag i 



munden om, det sagtens kunne være blevet til mere. I flere grupper er vi a point men taber på præsentation. De lande vi taber til er Spanien og 

Tyrkiet. Spanien får hjemmebanefordelen og Tyrkiet bliver desværre ofte favoriseret. Det er bemærkelsesværdigt at Spanien og Tyrkiet tager 

guld i langt hovedparten af grupperne. Det er marginaler som skiller os fra medaljer i flere grupper. 

 

Tidligere verdensmester KyTu Dang var dommerleder til stævnet. Dommer præstationen generelt var af bedre kvalitet end set længe. Arbejdet 

med dommerne kan KyTu være stolt af så også her markede Danmark sig kraftigt. Der er stadig tydelig favorisering af lande som Spanien og 

Tyrkiet, men en supertanker som den europæiske dommerstand vender man ikke lige over en weekend. Jeg er sikker på at det kun kan blive 

bedre efterhånden som KyTu får lov at arbejde med projektet fortsat. 

 

Det vi tager med os hjem i rygsækken er, at samtlige danskere kommer i finalen og vi opnår det antal medaljer som var forudset. Alle præsterer 

rigtig flot, der vil altid forekomme små balancefejl m.m., men der gælder om af minimere disse til et minimum. 

 

Det er virkelig fantastisk at udøverne præsterer når det gælder, og det viser vi gør noget rigtigt. Det er også dejligt at se, at folk lærer til disse 

store stævner. Vi havde ikke fået den sidste EM medalje i dag, hvis ikke vi havde investeret i Maria til sidste VM. Trods finale niveau var hun 

præget af nervøsitet til VM, hvilket påvirkede hendes præstation. I dag er hun som forvandlet, hun er vokset med opgaven. Hun stod og dansede 

til musikken i pausen lige inden hun skulle på banen, det er overskud, og havde hun ikke betalt lærepengene i Columbia, så havde hun ikke haft 

overskudet i dag til at vinde. 

 

Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene. Det kræver fortsat målrettet træning og intensivering at de krav vi stiller til vores landsholdsudøvere og 

talenter. Klubberne skal fortsat vide, at elite i international klasse koster både i tid og penge. Og vi snakker rigtig meget af begge dele, og det 

skal starte meget tidligere end hidtil. Dette er en nødvendighed hvis man som klub, træner eller forældre har ambitioner om at udvikle talenter til 

international elite. 

 

Vores talentarbejde og forudseenhed har fungeret rigtig godt. Vi høster nu frugten af de frø der blev plantet for 1-2 år siden, med udtagelse af 

kadetter til talentholdet. Kadet niveauet er overraskende højt, så derfor er det en nydelse vi kan være med helt fremme, og store nationer som 

Tyskland er blevet taget på sengen – de havde ikke en eneste kadet med. 

 

Pålidelige kilder påstår at WTF allerede i år indfører kadetklasser til VM. Dette har landsholdsledelsen taget konsekvensen af og lavet ekstra 

udtagelser til landsholdet. 

 

Således er følgende nyudtaget til landsholdet: 

Ida Axø (Fredericia) 

Melanie Peinow (Gladsaxe) 

Eva Sandersen (Holbæk Musool) 

Nikolai Kronborg (Gladsaxe) 

 

Se stort foto af dagens medaljetagere og de ass. landsholdstrænere HER 

 

For yderlig oplysninger kan man kontakte: 

Landsholdstræner 

Mark Lee Larsen 

Ekstraordinært rep.møde den 2. juni 2013 i Kolding 
Datoen for det ekstraordinære rep.møde er blevet fastlagt til Søndag d. 2 juni 2013. Mødet vil blive afholdt på Scandic Hotel i Kolding. 

 

Materiale til mødet vil blive sendt i starten af næste uge. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ejnar Mikkelsen 

Taekwondo Poomsae Seminar i Skive 
Skive Taekwondo Klub præsenterer i samarbejde med Skive Kommune og Dansk Taekwondo Forbund et absolut topseminar med 

Master Shinchul Kang, vores egen tidligere Verdensmester KyTu Dang og andre topprofiler. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/Landshold_Teknik/EM_3.dagen_2013.jpg


 

Seminaret finder sted i Skive, den 21-23/6 2013. 

 

 

Tilmelding og yderligere information findes på Skives hjemmeside HER. 

 

God fornøjelse. 

 

Skive Taekwondo Klub & Dansk Taekwondo Forbund 

Ekstraordinært rep.møde: Derfor bør strukturen ændres 
Gennemgang af Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer: Uanset hvilke strategier og visioner forbundet skal arbejde med, bør 

vedtægterne ændres, så der sker en tuning af forbundets organisation. Dette er nødvendig for at give forbundet mulighed for nemmere 

at agere i nye situationer samt nemmere at tilpasse sig de forandringer, der er i det omgivende samfund. 

 

Forbundet er vokset i medlemstal og for at kunne følge med, må organisationen blive mere smidig, fleksibel og forandringsparat. Vi skal kunne 

reagere hurtigt på tilbud og krav fra vores interessenter. Med forbundets vækst er der også kommet langt flere opgaver, og det er vigtigt at 

etablere en organisation, hvor der er flere til at løfte opgaverne. 

Repræsentantskabet 

Det nye er, at repræsentantskabet får mere indflydelse på hvilken vej forbundet skal bevæge sig i, og hvad der skal satses på overordnet. Det er 

en styrkelse af repræsentantskabets indflydelse, idet Hovedbestyrelsen skal følge de visioner og strategier, der bliver besluttet. Der vil fremover 

være et fast punkt på repræsentantskabsmødet, hvor visioner og strategier skal diskuteres. 

 

Hovedbestyrelsen udvides til i alt 9 medlemmer 

Kandidater vælges direkte af repræsentantskabet, og på førstkommende bestyrelsesmøde (i timerne efter repræsentantskabsmødet) fordeles 

posterne mellem medlemmerne. Dette gælder dog ikke formanden, der vælges direkte af repræsentantskabet. Dvs. at medlemmerne i bestyrelsen 

selv finder ud af, hvem der skal agere næstformand, økonomiansvarlig, sekretær mv.  

 

I dag sker valget til Hovedbestyrelsen gennem valg til forbundets stående udvalg. Det ønsker Hovedbestyrelsen at lave om på. Kandidater til 

Hovedbestyrelsen skal vælges for det, de vil gøre for forbundet, indenfor de strategier repræsentantskabet har besluttet og ikke deres interesse 

for et bestemt område af forbundets arbejde. Det skal derimod ligge i udvalgene og arbejdsgrupperne. 

 

Dette skaber en mere fleksibel bestyrelse. Hvis der skulle ske det, at et bestyrelsesmedlem falder fra, kan bestyrelsen selv omfordele posterne. 

Desuden vil bestyrelsen ikke være så sårbar over for frafald, som det er set tidligere. 

 

 

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for tre år ad gangen 

Valgperioden bør gøres længere, da det tager et års tid at komme ind i Hovedbestyrelsesarbejdet. Der er så mulighed for at arbejde i mindst 2 år 

med at drive forbundet fremad i den retning, som repræsentantskabet har udstukket.  

 

 

Hovedbestyrelsen nedsætter de udvalg, der er nødvendige for at udføre repræsentantskabets beslutninger 

En ny struktur vil ikke betyde at udvalg bliver fjernet. Tværtimod. Med den nye struktur vil Hovedbestyrelsen selv kunne nedsætte de udvalg, 

der er brug for, for at udføre den opgave, de er blevet stillet af repræsentantskabet. Desuden har bestyrelsen også den mulighed at nedsætte ad 

hoc udvalg når behovet melder sig. Dette er et eksempel på hvordan strukturen bliver mere smidig ved at Hovedbestyrelsen får mulighed for at 

tilrettelægge arbejdet bedre og reagere hurtigere, da vi ikke binder dem til at oprette konkrete udvalg, som i dag er vedtægtsbestemte. 

 

http://skivetaekwondo.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=42


Med disse ændringer kan Hovedbestyrelsen også reagere hurtigere på input fra klubberne, sådan at dialogen mellem forbund og klubber bliver 

optimeret. I samme tråd er det også Hovedbestyrelsens ønske, at strukturen gør det muligt at nedsætte et udvalg, der arbejder med 

kommunikationen i forbundet.  

 

Alle udvalg er ligestillede og har en direkte reference til Hovedbestyrelsen. Der er altså ikke tale om underudvalg til udvalg. Der udarbejdes 

kommissorier til alle nedsatte udvalg, hvor det beskrives, hvilke formål udvalgene har, og hvilke rammer de skal arbejde inden for. 

 

Som det er nu, kan der først nedsættes udvalg efter at repræsentantskabet er spurgt, og der kan derfor gå op til et år, før der kan ageres på et 

ønske om at nedsætte et udvalg, der kan understøtte Hovedbestyrelsens arbejde.  

 

Et tænkt eksempel kunne være at forbundet blev udvalgt til at modtage puljemidler fra DIF’s udviklingspulje til vores fastholdelsesarbejde. 

Hovedbestyrelsen vil i dette eksempel derfor gerne nedsætte et udvalg, der kunne være tovholder for fastholdelsesarbejdet i to år. Men dette kan 

ikke realiseres, før det har været oppe på repræsentantskabsmødet – i værste fald et år senere. 

 

Strukturen lægger tydeligere op til at Hovedbestyrelsen arbejder på det strategiske plan, og udvalgene arbejder på det operationelle plan. 

 

Ordensudvalget bibeholdes: 

Udvalget bibeholder antallet på fem medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer 

samt suppleant i lige år.  

 

Hvilken kontrol har Repræsentantskabet med Hovedbestyrelsen? 

De kritiske revisorer får øgede kompetencer. De gennemgår forbundets regnskab og har adgang til det fulde regnskabsmateriale, referater og 

dokumenter. Det nye er, at de kritiske revisorer skal se på, om forbundets penge er forvaltet ansvarligt i forhold til de visioner, som 

repræsentantskabet har besluttet at Hovedbestyrelsen skal arbejde med.  

 

Der skal luges ud i lovmappen 

Reglementerne skal ikke være en del af lovmappen, men overføres til de relevante udvalg. 

Det er desuden Hovedbestyrelsens ønske at lave et katalog over ALLE gældende reglementer, som ikke er en del af love og vedtægter. Det er 

vores plan at vedligeholde reglementerne ved seminarer, hvor interesserede indbydes til at komme med forslag til forbedringer og tilretninger. På 

baggrund af forslagene tilrettes reglementerne ud fra anbefalinger fra relevante udvalg.  

 

Love og vedtægter bliver stående i lovmappen og vil kræve langt mindre vedligeholdelse og opdatering end reglementerne. 

 

Ved ændringer i reglementerne blive ændringerne offentliggjort og der vil være en høringsperiode, hvor klubber kan komme med input, før 

ændringerne bliver godkendt. Både klubber, HB og udvalgene kan fremsætte forslag til ændringer i reglementer. 

 

Personale og forretningsudvalget skrives ud af vedtægterne 

Personale skrives ud af vedtægterne, fordi det er Hovedbestyrelsens ansvar at nå de mål, som repræsentantskabet har sat. Det er kun den samlede 

hovedbestyrelse, der ansætter og afskediger personale. Et tænkt eksempel på at Hovedbestyrelsen kunne ansætte nyt personale, kunne være en 

projektansættelse i forbindelse med store arrangementer/mesterskaber, hvor den ansatte kunne stå for PR og kommunikation.  

 

Forbundet tegnes af formanden, hvilket i praksis betyder, at formanden på vegne af forbundet kan skrive under på oprettelse af bankaftaler og 

udstede fuldmagter til ansatte. Desuden er det formanden, der tegner billedet af forbundet udadtil i forhold til at udtale sig til pressen mv. 

 

Forretningsudvalget skrives ud af vedtægterne, idet Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og selv finder sine arbejdsgange. Det er vigtigt at 

Hovedbestyrelsen får mulighed for at organisere sit eget arbejde, for at det bliver så effektivt og gnidningsfrit som muligt og desuden tilpasset de 

til enhver tid siddende medlemmer. Ved midlertidigt frafald - hvis et bestyrelsesmedlem går på barsel eller bliver udstationeret– kan bestyrelsen 

være fleksibel og selv organisere om.  

 

Øvrige forhold 

 

Der indføjes desuden en ny paragraf om klubbers konkurs, da det er et krav fra DIF. Dette har ikke den store betydning for klubberne, da vi 

sjældent er ramt af konkurs. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Audition endte med 9 nye talentholds udøvere 
Forrige lørdag blev der for første gang afholdt teknik talent audition. Med i alt 16 tilmeldt fra hele landet. Vi kan nu som talenttrænere 

byde velkommen til 9 nye talentholds udøvere 



 

Følgende er udtaget 

 

JULIE FREDERIKSEN, SKIVE 

TRINE BANZON, NYBORG 

EMMA KAYERØD-RASMUSSEN, LYNGBY 

SOFIE BERGGREEN JENSEN, ESBJERG 

CHRISTIAN NOES-RASMUSSEN, ISLEV 

MARK SUMBORG, ISLEV 

LÆRKE KAMP PEDERSEN, LYSENG 

MIKE GEERT ZWEIDORFF THERKELSEN, SKANDERBORG 

ALBERTE BAAGØE, SKANDERBORG 

 

Tak til alle udøvere som mødte op og jeres flotte indsats.  

 

MVH 

Talenttræner teamet 

Jonas Bryde, Sanne Jensen og Signe R.S. Jørgensen  

Endelig udtagelse til Kadet EM d. 20-24/8 i Rumænien 
På baggrund af sportsligt niveau og resultater, sammenholdt med udtagelses- og alderskriterierne er følgende kæmpere udtaget til 

Kadet EM i Rumænien: 

 

Drenge 

41 kg Patrick Weitzmann 

45 kg Isak Hirsbro 

53 kg Wassim El Jilali 

57 kg Philip Sung Larsen 

 

Piger 

59 kg Jasmin Andersen 

 

Stort tillykke, med håb om stor sportslig succes ! 

 

EIU og Kadet landsholdsledelsen. 

Yderligere Junior EM kamp udtagelse 
Det er med glæde at kunne konstatere at Laura Christina fra Albertslund Taekwondo klub har i udtagelses perioden har kvalificerer 

sig til Junior EM 26-29 September - Potugal i vægt klassen - 55 kg. Laura Christina har ikke tidligere været en del af det danske junior 

landshold men efter de nye retningslinjer til udtagelse så er det ikke et krav for at kunne blive udtage. Her er det lykkedes følgende 

kæmpere at kvalificerer sig : 

 



Herrer : 

48kg - Casper Christensen 

51kg - Martin Hoang 

55kg - Martin Andersen 

59kg - Emil Lind Sørensen 

 

Damer : 

42kg - Hediye Dilara 

44kg - Louise Christensen 

46kg - Sarah Malykke 

49kg - Gry Lorentzen 

55kg - Laura Christina 

 

Vi ønsker ovenstående kæmpere både tillykke og stor sportslig succes ! 

 

Med sportslig hilsen 

EIU og Juniorlandsholds ledelsen. 

Stærkt besat Danish Open Teknik i Kolding lørdag 
Danish Open, som afvikles lørdag i Tre-For Arena i Kolding, er på trods at datosammenfald med NM i Finland stærkt besat. I alt små 

200 deltagere fra 8 nationer deltager i årets Danish Open. Danish Open som er en del af ETU’s ranglistestævne kaldet A-class og er bl.a. 

med til at danne grundlag for udtagelsen til VM på Bali senere på året. 

 

Landsholdsdeltagerne, som for nyligt leverede ikke færre end 5 EM medaljer ved de nyligt afholdte Europamesterskaber i Spanien, melder sig 

klar til sæsonafslutningen i Kolding. Forventningerne er masser af dansk metal igen. 

 

Her er de praktiske oplysninger: 

 

Promotor: 

DanishTaekwondo Federation 

 

Organizer: 

Kolding Taekwondo Klub Sil’la 

www.silla.dk 

 

Sted: 

Tre-For Arena 

Ambolten 2 

DK-6000 Kolding 

 

Program - Lørdag, 25. maj 2013: 

09.30-18.30 Konkurrencer kun afbrudt af frokost 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd. 



Danish Open Teknik 2013: God sæsonafslutning i DK for 

landsholdsprofilerne 
Lørdagens sæsonafslutning på dansk grund for landets bedste teknikudøvere gav gode resultater for de danske udøvere. Men der var 

også tegn på at det har været en lang sæson. "Specielt de udøvere som lige er kommet hjem fra EM virkede lidt trætte hvorimod dem 

som ikke var til EM virkede mere sultne" lød det fra landsholdstræner Mark Lee Larsen. 

 

Landsholdet skal nu drolse lidt ned på aktiviteterne og begynde den næste satsning frem mod VM, som foregår sidst på året på Bali i Indonesien. 

 

Udvalgte vindere fra Danish Open 2013  

Herrer individuel: 

Jun. Jonas Walter, Bornholm 

-29 Soekander Romario, Holland 

-39 Kim Nedergaard, Skive 

-49 Allan Olsen, Islev 

-59 Ata Lavi, Holland 

60+ Martin Feistkorn, Tyskland 

 

Damer individuel: 

Jun. Maria Skovly Buchardt, Bornholm … Updated 

-29 Louise Van Der Vhee, Holland 

-39 Wenqi Li, Kina 

-49 Anette Olsson, Skive 

60+ Lis Borring, Bornholm 

 

Synkron damer: 

-29 Michelle Sejersgaard, Sanne Jensen, Charlotte Pedersen, Herlev 

 

Mixpar: 

-29 Ronja Paschke / Hilko Paschke, Tyskland 

30+ Kathrin Rau / Ingo Lebens, Tyskland  

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Information om Elitestrategi - Teknik 
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde blev der nedsat en gruppe, som skulle gennemse strategioplægget og tilpasse det teknik. 

Gruppen har haft en god dialog med HB vedr den nye elitestruktur. 

 

Der er ikke rørt ved kampdelen, ligesom der er forsøgt at holde sig så tæt opad det oprindelige udkast som muligt. Dette var præmisserne for 

arbejdet. 

Følgende er der fokuseret på og gældende for teknik: 

 

Der vil fortsat være et landshold og en landsholdstræner for teknik. Det vil fortsat være landstræner som har udtagelseskompetencen til 

landshold og mesterskaber, vejledt af de aktuelle ranglisteplaceringer. Det er fortsat landsholdstræneren som har ansvaret for den tekniske linje i 

teknik, dette naturligvis i samarbejde m assistenter og talenttrænere. 



 

Der vil blive øget fokus på at fremme talentmassen og talent arbejdet. 

Pr definition er en eliteudøver over 18 år og har potentiale til medaljer til mesterskaber (EM el VM) 

Pr definition er en talent udøver en person som er mellem 11-17 år og træner min 12 t/uge. 

 

Dvs alle vores landsholdsjuniorer og kadetter bliver ikke betragtet som elite men som talenter. De fortsætter som deltagere på landsholdet, her 

ændres intet. Dette er i tråd med andre forbund i Team Danmark regi, hvor man kun taler Elite hos Seniorer (der er ikke det samme som at sige 

vi ikke har atleter i verdens/international klasse på kadet junior niveau). Elitebegrebet bliver brugt i flæng, og har meget vide grænser hos den 

almene befolkning. I DTaF har vi nu blot defineret og indsnævret begrebet. 

Budget opdeles i elite og talent, men det betyder bare, at når vi bruger penge på en landsholdsudøver i junior/kadetklassen, så tages pengene fra 

talentpuljen, når vi bruger penge på en senior (som er klassificeret som elite) så tages pengene fra elite puljen. Økonomisk vil der være mere 

fokus på talentdelen end hidtil. 

 

Der kommer skærpet krav vedr udtagelser til mesterskaber, og der skal defineres nogle retninglinjer, men dette arbejde vil først pågå efter det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det er vigtigt at får meldt ind, hvis du vil være med til at udforme ordlyden for disse retningslinjer. 

 

Til at øge fokus på talentmassen og talent udvikling, er der planer om at lave en "Udviklings Squad". I korte træk vil den bestå at teknikkyndige 

personer, som vil komme ud til udvalgte klubber og undervise i konkurrence teknik, hvor talenter fra andre klubber vil kunne komme og træne 

med. Dette er analog med de udviklings centre som skal udvikles på kampsiden. Vi mener ikke teknik er moden til disse udviklings centre, men 

med tiden kan det måske blive relevant. 

 

Det har således været en virkelig travl proces som har taget rigtig meget tid og kræfter, men vi er tilfredse med resultatet, og kan nu acceptere 

den visions strategiplan som foreligger. Der er stadig punkter i den, som vi ikke helt tror vil fungere for teknik, men de alvorlige 

uoverensstemmelser har vi nu styr på. Strategiplanen vil løbende blive justeret, og viser det sig at noget slet ikke fungerer, da vil det være muligt 

at ændre. 

Derfor er vi, set fra et konkurrenceteknisk synspunkt, heller ikke længere imod udvidelse af bestyrelsen, da det er en forudsætning for at 

visionsarbejdet kan gå videre. Det må naturligvis være op til de enkelte klubber, om de kan acceptere det nye lovforeslag, men vores lille 

arbejdegruppe, med en landsholdsledelse og landshold i ryggen, er nu tilfredse med den åbenhed og villighed hovedbestyrelsen har udvist og de 

ændringer som er foretaget i strategiplanen for teknik. 

 

mvh, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Succes for de danske kæmpere ved de Nordiske 

Mesterskaber i Finland 
De danske kæmpere gjorde en god figur ved de netop afholdte Nordiske Mesterskaber i Finland. Pga. sammenfald med Danish Open i 

Teknik deltog Danmark "kun" med et kamplandshold ved NM i år. Det danske hold hentede ikke færre end 16 guld, 9 sølv og 4 bronze 

og vandt dermed flest NM titler ved kampstævnet. Den samlede 1. plads gik dog til Finland, som med hjemmebane fordel stillede med 

ikke færre end 70 kæmpere mod de 32 danske. 

 



Stor ros til de danske kæmpere, coaches og ledere for det positive samarbejde på tværs af klubberne, det var afgjort med til den danske succes. 

 

Her følger de danske medaljetagere: 

 

NM Guld: 

sen. -49 kg. Charlotte Bjelke  

sen. -53 kg. Michelle Mathiesen 

sen. +73 kg. Mette Jørgensen 

sen. -80 kg. Jacob Brøgger 

sen. +87 kg. Zakaria Asidah 

jun. -44 kg. Alberte Knudsen-Nielsen 

jun. -45 kg. Rasmus Pedersen 

jun. -51 kg. Martin Hoang 

jun. - 55 kg. Casper Morild 

jun. -59 kg. Emil Sørensen 

cad. -29 kg. Louise Lyngbæk 

cad. -59 kg. Jasmin Andersen 

cad. -49 kg. Isak Hirsbro 

cad. -45 kg. Yakub Yildiz 

cad. -53 kg. Wassim Elijilali 

cad. -57 kg. Hakim Elidrissi 

 

NM Sølv: 

sen. -87 kg. Thomas Brøgger 

jun. -49 kg. Gry Lorentzen 

jun. -52 kg. Dea Holm 

jun. -59 kg. Louise Bro Overgaard 

jun. -45 kg. Gorm Lorentzen 

jun. -51 kg. Marcus Erdmann 

jun. -55 kg. Philip Larsen 

jun. -63 kg. Marcus Vallentin 

cad. -41 kg. Anders Koch 

 

NM Bronze: 

sen. -67 kg. Signe Hvidtfeldt 

sen. -63 kg. Jan Frederiksen 

sen. -74 kg. Alfred Rydahl 

cad. -51 kg. Cecilie Ladefoged 

 

Med venlig hilsen 

Infoafdelingen 

Ekstraordinært rep.møde: Materiale til søndag, den 2/6 
Vi fremsender hermed lidt mere information og supplerende materiale til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på søndag i 

Kolding. 

 

Kontakt sekretariatet for referater for perioden 2008 - 2014 

Vi ser frem til at se jer på søndag i Kolding. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Tilmeld dig sommerlejr 2013. 



Rødovre Taekwondo Klub og Rødovre Kommune er stolte arrangører af Dansk Taekwondo Forbunds internationale Taekwondo 

sommerlejr 2013, som afholdes i Rødovre fra den 29. juni 2013 til den 5. juli 2013. 

 

Vi har inviteret nogle af de bedste og mest anerkendte instruktører, og kan dermed garantere dig en uge med træning på højeste niveau, hvor vi 

vil optimere træningsmulighederne ved hjælp af alders- og niveauopdeling. 

 

Da vi er meget opsatte på, at du skal have det maksimale ud af ugen, vil lejren, udover lærerig træning, byde på en række sociale aktiviteter for 

store og små, så tag endelige familie og venner med og lad os gøre det til en uforglemmelig oplevelse. 

  

Para VM Taekwondo, Lusanne: Lisa Kjær Gjessing 

Danmarks første deltager 
Når lørdagens Para VM i taekwondo afholdes lørdag i Lusanne, Schweiz stiller Danmark for første gang med en deltager. Danmarks 

deltager er Lisa Kjær Gjessing fra Risskov Taekwondo Klub, som sidste år gjorde comeback i den hvide dragt med en DM titel. 

 

Tidligere har Risskov kæmperen deltaget en årrække på det danske kamplandshold frem til 2004, hvor hun bl.a. deltog i VM i Korea og 

Tyskland samt i OL kvalifikationen til Athen legene i 2004.  

Lørdag gælder det så Para VM i Lusanne hvor der på forhånd er opdeling i 4 handikap grupperinger udover de normale vægtklasser og både Lisa 

og taekwondo forbundet er spændte på mesterskabet. Lisa Kjær Gjessing fik sidste forår amputeret venstre arm under albuen på grund af kræft. I 

efteråret 2012 genoptog hun så sin karriere i Risskov Taekwondo Klub og med træning i Elite Vest centeret på Aarhus Stadion. Det kastede kort 

tid efter en DM titel af sig i 62 kg. klassen ved combackstævnet. Ved Para VM deltager Lisa Kjær Gjessing i 57 kg klassen. 

Det Para VM i taekwondo, som afholdes lørdag i Lusanne, er endnu ikke en del af den Paralympiske familie, men vokser så meget på 

Verdensplan at taekwondo’s Verdensforbund WTF forventer at blive optaget på et tidspunkt i fremtiden. 

 

Fotokreditering: Casper Torndahl. 

 

Kontakt undertegnede for yderligere oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Infomedarbejder 

+4521730333 

Kim Nedergaard ny Talentkoordinator teknik 
Kim Nedergaard (Skive) har sagt ja tak til jobbet som ny talentkordinator og starter med øjeblikkelig virkning. Som led i den nye 

strategiplan for teknik har har landsholdsledelsen allerede gjort tiltag som skal sikre at visionerne bliver til virkelighed. Der skal være 

øget fokus på talentarbejde, og derfor er der nu ansat en talentkoordinator. 



 

Kim Nedergaard fra Skive har tidligere været talent træner og behøver vel næppe nærmere præsentation for hans aktive karriere. Skolelæreren 

fra Skive stoppede sin aktive karriere efter EM i Spanien i foråret, men holder altså kontakten til teknikverden i første omgang som 

talentkoordinator 

 

I jobbet som talentkoordinator skal han sammen med de øvrige talenttrænere, Jonas Bryde, Sanne Jensen og Signe Jørgensen, stå for at finde 

talenter som skal trænes op således de opnår Landsholdspotentiale og international klasse. 

Når trænergruppen udvides er der behov for mere struktur, og derfor er Kim udpeget som koordinator. Hans opgave her er at styre det rent 

administrative og koordinere samarbejdet mellem de forskellige trænere samt være bindeled til landsholdet, og sikre, at den røde tråd som 

landsholdet følger, også bliver gennemgående i talentrækkerne. Således kan jobbet som talentkoordinator beskrives som en talenttræner med det 

overordnede administrative ansvar for talentholdet. 

Når Kim er valgt det dette job skyldes det hans tidligere erfaring som talenttræner, hans sportslige erfaring fra hans egen karriere samt hans 

interesse for papirnusseri - Kim går meget op i point, ranglister, opstillingslister og andre informationer som kan printes ud og studeres. 

 

Vedrørende hans egen karriere er han gået i tænkeboks. EM blev ikke det punktum, han havde forestillet sig, så hvem ved? Måske "den grå 

veteran" beslutter sig for et comeback? 

 

Landsholdsledelsen 

DR Ultra søger børn 
Jeg skriver til jer, fordi jeg er i fuld færd med at finde skønne børn til nye afsnit af 'Byt Familien' på DR Ultra. I serien bytter 2 børn 

familier i 4 dage (3 overnatninger) og i denne omgang skal vi bytte sommerferie. 

 

Vi synes at taekwondo er vildt fascinerende og kunne godt tænke os at finde et barn omkring 12 år, der skal på taekwondo sommerlejr.  

 

Jeg har vedhæftet et skriv om vores program og hvad vi søger. Du og din familie kan læse det HER  

 

Vi vil gerne lave optagelser i juli, evt. august. 

 

Kontakt mig endelig hvis I har spørgsmål. 

 

De bedste hilsner 

Judy Wium 

+pluspictures  

 

Vester Voldgade 83, 1. sal 

DK - 1552 København V 



Denmark 

 

T +45 23 98 19 33 

SE. NR. 31854083 

judy@pluspictures.dk 

www.pluspictures.dk 

Ny struktur på plads - nye opgaver venter 
Som bekendt blev DTaF's nye struktur stemt igennem på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Kolding for nylig. Nu skal den 

så rulles ud i praksis og det har vi brug for jeres hjælp til. 

 

Hovedbestyrelsen planlægger det konstituerende HB-møde på tirsdag, den 11/6. Indtil da vil ansvarsområderne blive håndteret af hhv. Ejnar 

Mikkelsen, Per Holdt Madsen og Kathy Winther. 

 

En oversigt over konstituering og ansvarsområder vil blive udsendt samt lagt på hjemmesiden straks herefter. 

 

Efter afholdelse af HB-mødet vil der endvidere bliev sendt information ud om stående udvalg samt etablering af nye arbejdsgrupper. 

 

Den samlede hovedbestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den store opbakning til de foreslåede vedtægtsændringer. Vi vil også 

gerne sige tak for det input der er kommet fra klubberne i forløbet mellem det ordinære repræsentantsskabsmøde og mødet i søndags. Jeres input 

og forslag vil blive inddraget i den fremadrettede proces. 

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til de nye medlemmer af Hovedbestyrelsen for at I har valgt at stille op og være med til at 

tage medansvar. 

 

Jeg vil samtidig opfordre til at klubberne kvittererer herfor ved at foreslå kandidater til de udvalg og arbejdsgrupper som vil blive annonceret her 

over den kommende tid. 

 

Venlig hilsen  

Ejnar Mikkelsen og Hovedbestyrelsen 

Para VM: Lisa Kjær Gjessing - Verdensmester ! 
Danmark fik sin første Para Verdensmester nogensinde lørdag i Lusanne da den 34 årige Lisa Kjær Gjessing fuldstændigt suverænt 

vandt alle sine kampe på vej mod VM titlen. Det er den første senior VM titel til Dansk Taekwondo Forbund i 22 år. 

 

Risskov kæmperen havde på papiret fået en hård lodtrækning da hun i den første kamp kvartfinalen var sat til at møde den regerende 

Verdensmester Aynur Mammadova fra Azerbaijan. Det blev dog til en dansk sejr over Verdensmesteren med klare 4-1. I semifinalen var 

nerverne fra den første kamp væk og Lisa vandt endnu engang klart med 5-1 over Tyrkiets Fatma Acar.  

I finalen ventede russeren Ayshat Ramazanova. Men igen satte den danske kæmper sig på kampen og sikre sig med 4-1 en klar sejr og dermed 

en fantastisk VM titel til Danmark. 

 



Det var en tydelig berørt dansk Verdensmester som forsøgte at sætte ord på præstationen efter finalen i Lusanne. ”Det er en rigtig fed 

fornemmelse og samtidig har det været en følelsesladet dag. Der har været megen interesse for min deltagelse i Para VM specielt på de sociale 

medier og inden den første kamp var jeg en smule nervøs” fortæller Lisa Kjær Gjessing fra Lusanne. Hun takkede endvidere hendes 

sparringspartner i klubben Charlotte Bjelke og hendes træner Bjarne Johansen for deres indsats og støtte. 

 

Lisa Kjær Gjessings historie i taekwondo sporten starter tilbage i 1992 i Skjern. Hun var i en årrække landsholdskæmper og deltog i 2001-2004 i 

to ”almindelige” Verdensmesterskaber i hhv. Korea og Tyskland samt i OL kvalifikationen frem mod OL i Athen 2004. Hun opgav taekwondo i 

2005 for at hellige sig familien og jobbet som statsanklager i Sydjylland.  

 

For 4 år siden blev Lisa Kjær Gjessing ramt af kræft som førte til amputation af hendes venstre arm under albuen for knap 2 år siden. Sidste 

efterår gjorde Lisa comeback i den hvide dragt og kunne allerede kort tid efter smykke sig med en DM titel i Odense i november 2012.  

 

Para disciplinen i taekwondo er pt. ikke en del af det Paralympiske program, men sporten er i vækst og med 26 deltagende nationer ved VM i 

Lusanne ligner det en fremtidig Paralympisk sportsgren. Verdensforbundet World Taekwondo Federation forventer at være opvisningsdisciplin 

ved Paralympics i Rio i 2016 for så at blive del af den officielle program i 2020. Så mon ikke vi ser den nykårede danske Verdensmester igen 

ved en af disse lejligheder. 

 

Lisa Kjær Gjessing’s medalje var den første VM guldmedalje var den første af slagsen i en seniorklasse for Dansk Taekwondo Forbund siden 

Gergely Salim og Tonny Sørensen begge vandt deres Verdensmesterskaber i Athen i 1991. 

 

Yderligere info kan indhentes hos Lisa Kjær Gjessing på mobil XXXXXXXX eller undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Infomedarbejder 

+4521730333 

Samlet referat fra dialogmøder vedr. gradueringsret 
Der er afholdt dialogmøde i Jylland 10. april 2013. Der er afholdt dialogmøde på Sjælland 23. maj 2013. 

 
En fuldstændig transskription af hvem der har sagt hvad på mødet, vil ikke give mening for udenforstående læsere. Derfor vil hovedtemaerne fra 

møderne blive gengivet i dette referat. 

 

Referat 

Kathy Winther bød velkommen og Brian Rex tog derefter over, og fremlagde oplægget fra BIU/TU. 

 

Der blev foreslået et gradueringsseminar, der skal bestå af to ben. 

 

 Et udvekslingsseminar for dem der allerede har gradueringsret. 

 Et kursus for dem der ønsker at opnår gradueringsret. 

Spørgsmål i oplægget lød bl.a. på følgende: 

Jfr. regelsættet i DTaF, skal man have deltaget i et kursus for at opnå gradueringsret. 

Skal det kursus genindføres? 

Skal gradueringsseminar være et krav? 

Hvordan kan vi sikre, at nye gradueringsberettigede er klædt ordentlig på til opgaven? 

 

Dialogen på begge møder blev rigtig god, og der kom mange gode forslag og kommentarer til oplægget. 

 

Generelt var der positiv stemning for at afholde et kursus for nye ansøgere af gradueringsret, og ligeledes at der blev indbudt til 

erfaringsudvekslingsseminar for dem der allerede har gradueringsret. 

 

Kursus for nye kan evt. gøres obligatorisk, mens seminar for dem der allerede har gradueringsret skal være frivilligt. Der skal være fokus på 

vidensdeling. 

 

Der blev snakket om vigtigheden af at nogle af de ”gamle” deltager i kursus for nye, for at give vigtig viden videre til næste generation. Hvis vi 



kan få folk med til seminaret fra de forskellige interesseorganisationer under DTaF vil det give god erfaringsudveksling. 

 

Erfa-grupper på tværs af klubber blev foreslået. 

Der blev drøftet om gradueringskurset kan lægges i forbindelse med Træner 2 kursus. 

 

Mentorordninger blev også foreslået. Skal man sidde med som føl hos en gradueringsberettiget, indtil man selv er klar til at bedømme? (I mange 

klubber foregår det allerede) 

 

Det generelle niveau for taekwondoudøveren i Danmark blev et forholdsvis stort samtaleemne. 

Der blev fra forskellige mødedeltagere fortalt, hvordan man graduerer i deres klub, og der blev drøftet om det kunne være en idé at sende sine 

elever andre steder hen for at blive gradueret. Måske bare en gang i mellem for at sikre et fortsat højt niveau. 

 

Ligeledes blev det forslået, at man som gradueringsberettiget tager ud for at se andres gradueringer, samt dangradueringer i andre 

interesseorganisationer under DTaF. 

 

Hvordan bibeholder/hæver vi niveauet hos taekwondoudøveren? 

Hvordan sikrer vi os, at vi dømmer efter de samme kriterier, når vi graduerer? 

Kan vi sikre at laveste fællesnævner bliver overholdt….og er barren sat højt nok? 

 

Indholdet på kursus og seminar blev drøftet yderligere, og der blev aftalt at vi afholder et seminar på sommerlejr, for at drøfte det yderligere. 

 

Med venlig hilsen 

Referent 

Johny Gramberg 

Konstituering af DTaF's nye hovedbestyrelse 
I tirsdags havde HB deres første ”rigtige” Hovedbestyrelsesmøde. Forud for mødet havde alle bestyrelsesmøder fået tilsendt de 

udarbejdede strategiplaner og med afsæt heri fik vi færdiggjort konstituering og fordeling af ansvarsområder. Der blev også taget hul 

på drøftelserne om etablering af udvalg og arbejdsgrupper. 

 

Følgende udvalg vil blive igangsat snarest muligt: 

- Talent/Elite – Kamp 

- Talent/Elite – Teknik 

- Kursusudvalg – Træner 

- Kursusudvalg – Bestyrelsen/administration 

- Teknisk udvalg (er etableret) 

- Stævnegruppen (er etableret) 

- Dommerudvalg – Kamp (er etableret) 

- Dommerudvalg – Teknik (er etableret) 

- Ordensudvalg (er etableret) 

 

Følgende arbejdsgruppen er allerede på vej: 

- Arbejdsgruppe omkring udviklingscentre og sportslig koordinator 

- Arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 

 

Kommissorier (funktionsbeskrivelser) for udvalg og arbejdsgrupper vil blive sendt ud primo juli når HB har haft det næste møde, som finder 

sted d. 25. juni. 

 

Dog vil kommissoriet for arbejdsgruppen der skal arbejde med udviklingscentre og sportslig koordinator blive offentliggjort primo næste uge. 

 

Fordelingen af ansvarsområder ser således ud: 

 

Formand, Ejnar Mikkelsen 

- Kontakt til DIF 

- Kontakt til WTF 

- Kontakt til ETU 



- Lobbyvirksomhed 

- Sponsorarbejde 

 

Bestyrelsesmedlem, Kathy Winther 

- Økonomi 

- Sekretariat 

- Udviklingskonsulent, Mia Bergsbo 

 

Bestyrelsesmedlem, Johny Gramberg 

- Kursusvirksomhed, træneruddannelser 

- Teknisk udvalg 

- Godkendelse af nye klubber 

 

Bestyrelsesmedlem, Leif Møllebjerg 

- Stævneområdet 

- Dommerområdet 

- Kursusvirksomhed, bestyrelses- og administrationsuddannelse 

 

Bestyrelsesmedlem, Per Holdt Madsen  

- Kontakt til Team Danmark 

- Elite - Kamp 

 

Bestyrelsesmedlem, Lars Morild 

- IT 

- Hjemmeside 

- Talent – Kamp 

- Talent - Teknik 

 

Bestyrelsesmedlem, Lars Gregersen 

- Elite - Teknik 

 

Bestyrelsesmedlem, Kristian Kron 

- Forsikring 

- Sundhed 

- Kommunikation, Marketing og PR 

- DTDT Demonstration Team 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Fine resulater fra Austrian Open teknik 
Sæsonens sidste A-class stævne gav endnu engang guld til de danske udøvere. Til trods for en forholdsvist lille hold pga. placeringen af 

stævnet lige midt i eksamen, dangradueringer osv. tog danskerne igen for sig af retterne da medaljerne skulle fordeles. 

 

Det var et særdeles stærkt besat stævne, med rigtig mange af de rigtig gode udøvere fra hele Europa, så man må sige at de danske udøvere igen 

viste at de er med blandt de aller bedste. 

Det beviser vi fortsat kan være med helt i toppen i Europa, men minder os også om vigtigheden af, at vores udøvere får trænet optimalt hjemme i 

klubberne. Både kvalitet og kvantitet i træningen er vigtig. 

 

De danske medaljer fordelte sig således: 

Kadet Mix: Nikolaj Kronborg og Melanie Peinow Guld - begge Gladsaxe. 

Junior Mix: Jonas Walter (Bornholm ) og Maria Buchardt (Gladsxe) Guld 

Junior Synkron: Annaline Søeberg, Cornelia Henich og Maria Buchardt guld - alle Gladsaxe. 



Junior Male: Jonas Walter (Bornholm) Guld 

Sen.damer 60- Lis Borring (bornholm) Guld 

 

Mvh 

Landsholdsledelsen. 

Danmark i front under EM Poomsae 2013 
Ved Europamesterskaberne 2013 i Teknik i Allicante, Spanien, var Danmark ualmindeligt stærkt besat af dommerrepræsentanter, 

heriblandt den tekniske direktør Ky Tu Dang i spidsen for ledelsen, og hele to WTF dommere - Per Fly Hansen, som er 

dommeransvarlig i Danmark og Edina Lents, den første kvindelige danske dommerrepræsentant ved et EM. 

 

Med et tilbageskuende dommerblik kan dette EM betragtes som værende historisk. Det er første gang i Dansk Taekwondos historie, at et 

Europamesterskab afvikles under dansk ledelse. Det sker i kølvandet på, at DTaFs tekniske direktør Ky Tu Dang sidste år blev udpeget til 

formand for ETUs Poomse Udvalg, hvor han fremover skal undervise og lede internationale dommere. Med formandsposten har Danmark fået 

en stemme på det internationale plan og opnået en styrket position. Det betyder bl.a., at Danmark nu sætter sit præg på, hvordan teknik i Europa 

skal dømmes. 

 

Ved EM blev der lagt klare retningslinjer for dommerarbejdet, skabt gennemsigtighed omkring de gældende regler og idealet om dommerens 

neutralitet blev sat i højsædet. Eksempelvis skulle dommerpanelet holde en vis afstand til deltagerne, coaches og ikke dømme sin egen nation. 

Samarbejdet mellem dommerne var præget af god stemning, høj professionalisme og respekt for dommerembedet. Det resulterede i mange 

positive tilkendegivelser fra deltagende lande og internt i dommerregi.  

 

Alt i alt var EM 2013 en stor succes for Danmark, og vi kan med glæde se frem til EM 2015, hvor dommerpanelet forhåbentlig endnu en gang 

kan stille op med danske dommerrepræsentanter.  

 

Med sportlig hilsen 

Teknikdommerne 

Meld dig til: Arbejdsgruppen vedr. udviklingscentre og 

sportslig koordinator 
HB er nu klar til at sætte gang i arbejdsgruppen omkring udviklingscentre og sportslig koordinator. Arbejdsgruppen skal arbejde med 

at formulere krav og indhold i udviklingscentrene samt udarbejde funktionsbeskrivelse for en sportslig koordinator, jf. vedlagte 

kommissorie. Se i øvrigt kommisoriet for detaljeret indhold, mødedatoer og varighed af arbejdsgruppen. 

 

Interesserede bedes melde sig til Ejnar Mikkelsen, emi@taekwondo.dk inden d. 27. juni 2013. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 



Årets Sommerlejr er AFLYST ! 
OPRÅB I februar 2013 slog Hwarang Taekwondo Rødovre til for at bære ansvaret for sommerlejeren i 2013. Igennem de seneste 

måneder har de kæmpet for at skabe en fantastisk sommerlejr – og efter flere hundrede mande timer fik de stablet et rigtig flot 

program på benene. 

 

Desværre har der manglet engagement og opbakning fra landets klubber, hvorfor en aflysning nu har været nødvendig. Det betyder samtidig at 

vi alle som en må bidrage til at de ikke vælter økonomisk, og derfor har vi som forbund valgt at gå ind og give en underskudsgaranti. 

 

At sommerlejeren i år ikke har fået den nødvendige opbakning og tilslutning kan have mange årsager herunder ændret tidspunkt for afholdelsen, 

Roskilde festival, klub arrangementer og meget andet. Men at vi i år skal undvære det, vi som forbund (læs alle klubber i Danmark) høster så 

meget international anerkendelse for, er simpelthen for ærgerligt.  

 

Det er på høje tid at vi står sammen som forbund, i et fællesskab af klubber og i et gensidigt forpligtende forhold over for hinanden til fremme 

og udbredelse af Taekwondo som kampkunst, sport og livsstil. 

 

Så vi håber i fremadrettet vil bakke op om såvel lejr-, kursus- og stævnearrangementer arrangeret i DTaF regi i samarbejde med vores aktive 

klubber. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Nyt fra udviklingskonsulenten 
Første udgave af nyhedsbrevet fra udviklingskonsulenten med nyheder og inspiration fra bl.a. klubber og DIF. 

 

Læs om Silkeborgs satellitklub i Bryrup, frivillighedstjek.dk, København Taekwondo Klubs visionsproces, Amager Taekwondo Klubs lektiecafé 

og medlemstallet for 2012 HER 

Dangraduering – ændring i adresse 
DTaF´s dangraduering er flyttet til følgende adresse: Solrød Taekwondo Klub Uglegårdsskolen Gymnastiksal. Tingsryds Alle 25 2680 

Solrød Strand 

 

Det øvrige program er uændret. 

 

Hvis man ønsker overnatning, bedes man sende en mail med antal personer til: 

brianrex@turbopost.dk senest tirsdag d. 25. juni. 

Husk sovepose og liggeunderlag. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Nyheder/2013-06-20_Nyhedsbrev.pdf


VM Taekwondo, Mexico: Zakaria Asidah Danmarks 

eneste deltager 
Den danske landsholdsveteran Zakaria Asidah, som netop er fyldt 41 år, har som den eneste klaret forbundets udtagelseskrav. Den 

tidligere OL deltager og VM sølvmedaljevinder har haft et flot forår med både guld og sølv ved de europæiske ranglisteturneringer og 

formen er i top inden afrejse til VM i juli måned. 

 

Den danske profil har det fint med forløbet frem til udtagelsen og de stramme danske udtagelseskriterier til VM. ”Men det er ærgerligt at der 

ikke kom flere med. Det ville være rart hvis vi har et større hold også med et par unge kæmpere set i et fremtidsperspektiv” udtaler Zakaria 

Asidah. 

 

Zakaria Asidah har virkelig fået lysten til at kæmpe denne sæson og har det mere sjovt med træning og stævner en tidligere år. ”Mit klubskifte til 

Københavns Taekwondo Klub har betydet ro og støtte på en hel anden måde end jeg har oplevet tidligere, hvilket har betydet at jeg har kunnet 

koncentrere mig om mine præstationer på banen og det har været en super positiv oplevelse” lyder det fra den danske VM sværvægter. 

 

Forventningerne til Zakaria Asidah er store og han mener også selv har stadig har medaljepotentiale. ”Min erfaring og rutine gør at jeg absolut 

stadig kan være med og gøre mig gældende. Jeg glæder mig virkelig meget til VM i Puebla, Mexico” slutter Zakaria Asidah. 

 

Verdensmesterskaberne i Puebla, Mexico løber fra den 15.-21. juli og sværvægtsklassen forventes afviklet den 19. juli. Mere information om 

Zakaria og den danske VM tur udsendes lige inden holdets afrejse den 10. juli 2013. 

 

Kontakt undertegnede for yderligere oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Infomedarbejder 

+4521730333 

Servicemeddelelse 
Da flere dan aspiranter har henvendt sig, om det vil være muligt at købe nye dragter og bælter efter deres graduering i Solrød, har 

Budoxperten som god service stillet shoppen op. 

 

Fantastisk Poomsae seminar i Skive 
Skive Taekwondo Klub afholdte i dagene 21. - 23. juni 2013 et storstilet seminar i samarbejde med DTaF og Skive Kommune. Vi havde 

inviteret nogle af verdens bedste instruktører indenfor Taekwondo poomsae. Således kunne vi præsenterer koreanske Shinchul Kang, 

som med sin 9. dan grad er en af verdens højst dekorerede Taekwondo udøvere. 



 

Han fungerer til dagligt som landstræner for Irans landshold og er verdens mest vindende træner nogensinde. Shinchul Kang medbragte sin 

datter, søn og hustru. Datter Yu Jin Kang er tidligere verdensmester og sønnen Hyoungjoon Kang har også vundet store mesterskaber.  

De indgik i et instruktørteam med Ali Pourtaheri, Englands landshold og Danmarks eneste tidligere verdensmester Ky Tu Dang. Disse fem 

instruktører udgjorde tilsammen det stærkeste instruktørteam, der nogensinde har været samlet på dansk grund.  

Gennem tre dage underviste de udøvere/trænere, som uden tvivl fik deres livs Taekwondo undervisning i Skive. Seminaret var målrettet 

konkurrenceudøvere indenfor teknikgrenen i Taekwondo, men også bredden var inviteret. Skive Hallerne og Kulturcenter Limfjord dannede 

rammer omkring et fantastisk Poomsae seminar som vil blive gentaget i 2014. Når datoen er fundet meldes den naturligvis ud, så I alle kan 

opleve familien Kang i aktion. 

 

Mvh  

Kim Nedergaard 

Klubber søges til test af online tilmelding. 
I løbet af efteråret tager vi et nyt online registrerings- og tilmeldingssystem til kurser/lejre/stævner i brug. Systemet tager udgangspunkt 

i vores medlemsdatabase og tager hensyn til alder og bæltegrad. Systemet laver endvidere kvittering for tilmelding, som sendes til 

den/de tilmeldte. 

 

Derfor søger vi allerede nu klubber, som vil deltage i test af funktionerne. 

 

Deltagende klubber får den fordel, at data er korrekte allerede ved ibrugtagning af systemet. 

 

Hvis I vil være med til testen, bedes I sende et Excel-ark med følgende oplysninger: 

Pasnummer - unikt nr.  

Fornavn  

Efternavn  

Køn  

Fødselsdato  

Mailadresse - unikke mailadresser  

Telefonnummer  

Nuværende bæltegrad  

 

Husk at i kan exportere en excelfil fra vores klubområde på taekwondo.dk 

 

Undertegnede vil sørge for indtastning, så vi er klar til test, når produktet ”frigives”. 

 

Send jeres tilmelding samt Excel-ark med ovenstående oplysninger til undertegnede. 

 

Har i spørgsmål kan jeg ligeledes kontaktes. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Jørgensen 

breddekonsulent@taekwondo.dk 

DTaF - Webgruppen 

Jubilæum 
29. juni 2013. Brian Rex Hansen har været medlem af Teknisk Udvalg i 10 år. 



 

Brian har fungeret som danfortræner i alle årene, og de seneste par år har han været formand for Teknisk Udvalg. 

 

I 2013 er det desuden 25 år siden Brian startede med at dyrke Taekwondo.  

 

Dansk Taekwondo Forbund ønsker Brian tillykke med det dobbelte jubilæum. 

 

På billedet overrækker Johny Gramberg en pokal og et par flasker god vin til Brian Rex Hansen (til venstre). 

 

Dansk Taekwondo Forbund har afholdt dangraduering. 
På DTaF´s dangraduering i Solrød d. 29. juni 2013, bestod 39 aspiranter deres graduering. Stort tillykke til jer alle, med den nye 

bæltegrad. 

 

 

Tak for hjælpen. 
Solrød Taekwondo Klub hjalp ved DTaF´s dangraduering den 29. juni 2013. 

 

Solrød Taekwondo Klub tilbød med meget kort varsel straks deres hjælp, da vi stod uden lokaler i forbindelse med DTaF´s dangraduering den 

29. juni 2013. 

 

Vi siger tusind tak til Solrød for assistancen, god service, gode rammer og god forplejning. 

 

På billedet overrækker Johny Gramberg et par flasker god vin til Claus Henriksen (til venstre). 

 

 



Ny Diplomtræner i Taekwondo 
I weekenden tog Johnny Morberg Nielsen 6. dan, sidste stik hjem i Diplomtræneruddannelsen. 

 

I weekenden tog Johnny Morberg Nielsen 6. dan, sidste stik hjem i Diplomtræneruddannelsen. 

 

I april bestod han tredje blok af Danmarks Idræts-Forbunds diplomtræneruddannelse, og dermed hele den idrætsfaglige del, hvorefter han kun 

manglede den del der omhandler taekwondo. 

 

I den taekwondo faglige del, skrev Johnny en meget flot opgave om genoptræning vha. taekwondo, som han forsvarede i weekenden og bestod 

med ros. 

 

Stort tillykke til Johny Morberg Nielsen, som nu kan kalde sig Diplomtræner i Taekwondo. 

 

Johnnys opgave kan læses HER. 

VM 2013 Mexico: Zakaria Asidah møder Korea i første 

kamp 
Hermed følger den første rapport fra det danske hold i Puebla, Mexico efter den netop overståede lodtrækning ved VM 2013. 

Spændingen omkring lodtrækningen til VM i Mexico er nu udløst; Danmarks eneste deltager til dette VM, sværvægtskæmperen 

Zakaria Asidah fra Københavns Taekwondo klub skal i sin første kamp op mod koreaneren Kwak, Do-Hoon. 

 

"Det bliver naturligvis en svær opgave" siger Zakaria, "men ikke umulig", tilføjer han. Den danske kæmper er ved godt mod og er tilfreds med 

sin lodtrækning. 

"For mange år siden startede det med en koreaner", siger Zakaria og refererer til WC i 1997, hvor han slog Korea. Siden dengang har Zakaria 

mødt Korea adskillige gange, og har vundet flere af disse kampe. Således også ved VM 2003, hvor Zakaria i sin tredje kamp slog den senere 

olympiske mester fra Korea. Dengang førte det efter yderligere tre hårde kampe til en VM sølvmedalje for Zakaria Asidah.  

 

Kan den rutinerede danske sværvægter mon gentage denne bedrift ved dette VM? "Vi får se", siger Zakaria, der ønsker udelukkende at fokusere 

på een kamp ad gangen og ikke på den videre vej frem mod evt. medaljekampe. "Den næste kamp er jo altid den vigtigste", tilføjer Zakaria med 

sit karakteristiske lune glimt i øjet. 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Afhandlinger/Dipl_Tr_Afh_TKD_genoptr.pdf


Hans første træning til VM gik godt, og det var her tydeligt, at den 41-årige danske sværvægtskæmper er en velkendt skikkelse, der nyder stor 

respekt og popularitet blandt mange af verdens topkæmpere. Selvom han kommer til dette VM som den eneste kæmper fra Danmark, havde 

Zakaria således ingen problemer med at finde træningspartnere, der ofte selv kom og tilbød sig. Zakaria er med sine 41 år og 20 år på det danske 

landshold den mest rutinerede kæmper af alle til dette VM. 

 

VM starter i dag mandag d. 15 juli kl. i den mexicanske by Puebla, hvor over 1000 topatleter fra over 150 deltagerlande har sat hinanden stævne 

for at finde verdensmestrene i de otte herre- og de otte damevægtklasser. 

 

Zakaria Asidah skal i kamp på fredag d. 19 juli. 

 

FØLG VM: 

 

Du kan følge kampene fra VM på Taekwondo TV HER 

 

Endvidere kan du følge med i nyheder, program og andet fra VM 2013 på arrangørens hjemmeside HER 

 

Vi vender tilbage med nyheder fra VM lige inden Zakarias VM start på fredag. 

 

Med sportslig hilsen 

Landsholdet og Infoafdelingen 

Udtagelseskriterier for Junior VM samt Junior OL kval. 
Junior OL kval + VM er 23-25. + 26-29. marts 2014 i den kinesiske del af Taiwan (nyligt opdaterede datoer). Udtagelseskriterier er 

under udarbejdelse og forventes klar medio august, efter input fra en repræsentativ gruppe (de trænere/interessenter der snart sender 

unge til de forestående EMs). 

 

Ideen er at opdatere det stykke arbejde der blev lavet sidste år, med erfaringer gjort i perioden (dvs. en udtagelse primært baseret på opnåede 

resultater frem til udtagelsestidspunktet). 

 

Da der er et begrænset antal potentielle stævner frem til udtagelsestidspunktet, vil vi i god tid gøre alle interesserede opmærksom på, at første 

pointgivende stævne bliver Polen Open i slutningen af august/starten af september.  

 

Det forventes at Polen Open bliver et vigtigt stævne pointmæssigt (i mangel på A-Class stævner), men som indikeret vil vi gerne have input før 

kriterierne låses. 

 

Tidsplan: Oplæg sendes til den repræsentative gruppe senest den 3. august og kommentarer modtages den efterfølgende uge, hvorefter de 

endelige udtagelseskriterier låses og gøres tilgængelige via www.taekwondo.dk senest medio august. 

 

Mange sportslige hilsner 

 

På vegne af talent- og eliteudvalget 

 

Lars Morild 

Medlem af Hovedbestyrelsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

VM 2013 Mexico: Zakaria Asidah interview 
Fredag, den 19/7 er dagen, hvor vores sværvægter Zakaria Asidah skal i kamp ved VM i Pueble, Mexico. I det følgende interview kan 

du høre lidt mere om forberedelserne og Zakarias forventninger til indsatsen ved VM 2013. 

http://www.dartfish.tv/ChannelHome.aspx?CR=p1
http://www.tkdmundialpuebla.com/?language=en


 

Interviewet, som er lavet af Brian Martin Rasmussen og lagt på On Sport, kan du se HER 

 

Her kan du følge VM 2013: 

 

Du kan følge kampene fra VM på Taekwondo TV HER 

 

Endvidere kan du følge med i nyheder, program og andet fra VM 2013 på arrangørens hjemmeside HER 

 

God fornøjelse med af følge VM 2013 og held og lykke til Zaki ! 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

VM 2013 Mexico: Aktuel rapport fra landsholdet 
Hermed følger en situationsrapport fra landsholdet i Pueble - Mexico dagen før Zakaria Asidah skal i action fredag. 

 

Fredag går det løs mod koreaneren Kwak Do-Hoon i første kamp. 

 

“Det har set godt ud til træningerne herovre”, vurderer coach Brian spidsbjerg, og Zakaria udtaler selv, at det er længe siden, han har kunnet 

træne på et så højt niveau som her med de mange topkæmpere fra hele verden. Det har sat ham op i omdrejninger, hvilket givetvis også vil være 

nødvendigt, hvis Zakaria skal forbi koreaneren. Koreaneren må som de øvrige koreanske VM kæmpere forventes at være både lynhurtig og 

noget nær teknisk perfekt, samt kæmpe med et stort taktisk overblik. 

Korea har allerede vundet 3 af de pt. 6 afholdte VM finaler, hvilket siger alt om deres aktuelle VM-niveau. 

 

Også på dommersiden er Dansk Taekwondo forbund repræsenteret ved VM i Mexico. Således deltager her den danske WTF-dommer David 

Coupar, som også deltog ved de Olympiske Lege i London. 

Ved dette VM har David bl.a. været kampleder i en af de helt store finaler onsdag, som stod i herrernes – 68 kg klasse mellem Iran og Korea. En 

kamp, som i øvrigt blev vundet af Iran med 5 – 4, og som blev kyndigt ledet af den erfarne danske dommer. 

 

Med sportslig hilsen 

Landsholdet 

VM 2013 Mexico: Zakaria trækker sig med skade 

http://www.on-sport.dk/video/8444918/mini-portraet-af-danmarks-eneste
http://www.dartfish.tv/ChannelHome.aspx?CR=p1
http://www.tkdmundialpuebla.com/?language=en


Det blev en trist exit for Zakaria Asidah der pådrog sig en rygskade i hans sejr over Do-Hoon Kwak fra Korea. Skaden har nu tvunget 

den danske sværvægtsprofil til at trække sig fra VM, som han ellers havde glædet sig sådan til og forberedt sig koncentreret til. 

 

Du kan se Zakarias kamp mod Korea HER. 

 

Det var stor ærgelse der prægede den danske delegation og frem for alt hovedpersonen selv Zakaria Asidah efter han måtte trække sig fra VM 

efter den flotte sejr over Korea.  

Zakaria Asidah ringede hjem dagen efter skuffelsen, hvor han dårlig nok havde sovet om natten.  

 

Rygskaden som den tidligere VM sølvinder pådrog sig minder om tidligere skader han har kæmpet med. Skaden betyder nogle grimme jag i 

ryggen og han havde ingen mulighed for at fortsætte ved VM. 

 

Søndag rejser det danske hold hjem fra VM og så skal Zakaria Asidah lige få styr på sin krop igen, før han tager stilling til hvad der skal ske 

fremover. 

 

Stor tak til Zakaria Asidah for hans indsats før og under VM 2013. 

 

Sværvægtsklassen ved VM endte sådan: 

1. Anthony Obame, Gabon 

2. Sajjad Mardani, Iran 

3. Ivan Trajkovič, Slovenien 

3. Robelis Despaigne, Cuba 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Møde om udtagelseskriterier for kamp 
Afholdes i Nørrebro Taekwondo Klub Fredag d. 2/8 kl. 19-21. (i forbindelse med samlingen for mesterskabsdeltagerne for Kadet- og 

Junior-EM) 

 

HB indkalder hermed klubrepræsentanter til at komme til møde om udtagelseskriterierne for Kamp, som vil være gældende til følgende 

mesterskaber: 

 

- Junior VM 

- Junior OL kval 

- Senior EM  

 

Der kan max. deltage 1 person pr. klub. 

 

På mødet vil der blive præsenteret et oplæg baseret på det arbejde, der blev lavet sidste år samt det input, som der er indkommet både forud og 

efter sidste info-skrivelse om udtagelseskriterierne. HB vil bruge den første del af mødet på at præsentere dette indlæg og baggrundene herfor. 

http://www.dartfish.tv/Presenter.aspx?CR=p1c67703m1592597#!AQECAAECAXcIAQABAQEAAAABAQEQcDFjNjc3MDNtMTU5MjU5NwAAAA%3d%3d


Hvorefter oplægget vil blive drøftet således at vi kan få input hertil. 

 

Mødet skal ses som et supplement til den tidligere skitserede proces. 

 

De endelig udtagelseskriterier vil blive besluttet af HB´s repræsentanter på talent og elite-området, idet talent- og elite udvalget endnu ikke er 

blevet etableret. Fremadrettet vil ansvaret for udtagelseskriterier blive placeret i talent- og eliteudvalget. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

4 "modne" udøvere til World Masters Games 
4 "modne" taekwondo krigere fra Danmark har valgt at deltage ved World Masters Games i Italien den 8.-9. august 2013. 

 

Med tilsammen omkring 100 års taekwondo erfaring på kampplan er det både et erfarent og stærkt hold der rejser til Italien. World Masters 

Games er det første af sin slags med taekwondo inkluderet.Tidligere har der været afholdt European Masters Games med taekwondo som 

disciplin. WTF indgik en aftale med Masters organisationen for få år siden og indgår nu i Masters programmet fremadrettet. Alders inddelingen 

til denne slags stævner er i den ene gruppe 35-45år og i den anden for dem der er 45+. Vægtklasserne der kæmpes i er OL vægtklasserne, som vi 

kender i forvejen. 

 

Så ikke blot er det første stævne af sin art, men dermed også første gang Danmark er repræsenteret ved Masters Games. Det danske hold består 

af: 

 

35-45år (Senior Herre) : 

-68 kg - Lennart Theilgaard 

-80 kg - Cengiz Caliskan 

 

35-45år (Senior Damer) : 

-67 kg - Michelle Theilgaard 

 

45+ (Senior Herre) : 

- 68 kg - Jørn Andersen (der også stiller op i teknik disciplinen) 

 

Som det ser ud nu kæmpere alle de danske deltagere samme dag, fredag d.9 August. 

 

Infoafdelingen 

DTaF har fået 2 nye 8. danner 
To af Dansk Taekwondos seje vikinger har i sidste uge været til deres 8.dan graduering. Gradueringer foregik, som den skal til så høje 

grader, i Taekwondoens hovedsæde i Seoul i Korea, nemlig Kukkiwon. Det drejer sig om Momme Knutzen fra Favrskov Taekwondo og 

Wandy Nielsen fra Midtdjurs Taekwondo. 



 

Vi ønsker de to tillykke med den fornemme grad. 

Udvidet tilmeldingsfrist for WCTT 
Der er nu åbnet op for at man kan tilmelde sig til WCTT indtil mandag d. 12/8 uden eftertilmeldningsgebyr. Tilmelding skal ske ved at 

sende en mail til stævneadministrator Hans Majlinder. 

 

Dette skyldes dels at det er besluttet at WCTT vil blive en del af udtagelseskriterierne for Junior WM og OL kval (i relation til 

minimumskravene). 

 

Samt at det endvidere endelig er lykkedes at etablere indvejning i både Norge og Sverige. Af den grund er der også åbnet for yderligere 

tilmelding herfra. 

 

Pt. ser det ud til at ca. 280 har tilmeldt sig WCTT. 

Sundby Taekwondo Klub vandt KULTURHAVNprisen 

2013 
En flot taekwondo-opvisning med involvering af publikum og børn der flækkede brædder vakte jubel hos publikum ved Danmarks 

største kultur- og havnefestival. 

 

Med mere end 200 kulturelle oplevelser arrangeret af 98 forskellige aktører tilbød KULTURHAVN 2013 sine gæster en fantastisk 

festivalweekend, hvor der var noget for enhver smag. Sundby Taekwondo Klub var den aktivitet, der gjorde størst indtryk på publikum i år, og 

det blev søndag aften belønnet med KULTURHAVNprisen samt en check på 25.000 kr. 

 

Klubben lavede nogle flotte opvisninger med one step, kampelementer og Taeguk og med involvering af både børn og voksne fra publikum. 

Men det, der især vandt publikums stemmer, var da de yngre medlemmer i klubben flækkede brædder.  

 

”De 25.000 er kun en bonus ved denne pris, vi har modtaget. Det vigtigste er omtalen. Ikke bare for vores klub men for taekwondo i det hele 

Danmark,” fortæller Robin Benjamin, der er træner i Sundby Taekwondo Klub og tovholder på arrangementet. 

 



Robin Benjamin håber at opmærksomheden trækker nogle nye medlemmer til klubben. Bare to eller tre medlemmer vil være stort for Sundby 

Taekwondo Klub, der tæller 50 medlemmer og tre trænere. 

 

De 25.000 kr. skal sandsynligvis bruges på udstyr, og derudover ser Robin Benjamin gerne, at nogle af pengene går til de sociale aktiviteter, som 

klubben er rigtig gode til at få arrangeret. Det kunne f.eks. være en tur til BonBon-land.  

 

Support T-shirt til heppere ved udenlandske stævner 
Et rødt flammehav har før hjulpet danske udøvere til nye højder og dette ønsker vi også for dansk taekwondo! Vi har derfor i 

samarbejde med forbudets hovedsponsor BudoX fået lavet en rød support T-shirt med Danmark og Taekwondo skrevet på for- og 

bagside. 

 

Prisen er 150,- og kvaliteten er i funktionel polyester kvalitet. Vi håber at forældre, søskende og andre heppere vil støtte op om dette initiativ og 

skabe en super stemning i alt fra Malmö Open til EM og VM. 

 

Se info om T-shirten og køb den HER 

 

Giv info videre til klubbens supportere og vær med til at skabe en god danske stemning! 

 

Med sportslig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Udtagelseskriterier for Junior VM samt Junior OL kval. 
Hermed følger udtagelseskriterier for hhv. Junior VM samt Junior OL kval. 

 

Du kan finde link til dokumentet HER 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

World Masters Games: 2 sølv og 1 bronze til Danmark 

http://budoxperten.dk/support-toej-511/support-t-shirt-roed-dansk-taekwondo-forbund-p8763
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/Udtagelse_junior_vm_ver5.pdf


Det danske hold på 4 udøvere hentede hele 3 medaljer med hjem ved det netop afholdte World Masters Games i Torino, Italien. På 

førstedagen fik Jørn Andersen efter 2 flotte runder med meget få fejl hevet en sikker sølvmedalje i hus - kun overgået af en dygtig 

tysker. 

 

På anden dagen skulle hele det danske felt i aktion, og alle danske kæmpere fik "fornøjelsen" af at møde den senere vinder i deres respektive 

klasser. 

 

Lennart Theilgaard (35-45) -68kg : 

Kamp 1 = 10-0 imod Rogerio Castilho (Brasilien) 

Kamp 2 = 4-1 imod Rehman Moghal (Norge) 

Kamp 3 = 4-6 imod Emilio De toro Moral (Spanien) 

Lennart vinder sølv medalje 

 

Cengiz Caliskan (35-45) -80kg : 

Kamp 1 = 2-7 imod Christian Seijo Giebels (Spanien) 

Cengiz brækker desværre benet i 3. runde, men kæmper kampen til ende. 

 

Michelle Theilgaard (35-45) -67kg : 

Kamp 1 = 0-9 imod Jo-Anne Nash (Storbritanien) 

Michelle vinder bronze medalje 

 

Jørn Andersen (45+) -68kg : 

Kamp 1 = 2-4 imod David Bailey (Storbritanien) 

 

Den dansk medaljehøst blev derfor 1 sølv i teknik og 1 sølv og 1 bronze i kamp. 

 

Se stort foto af Lennart HER 

Se foto af Jørn HER 

 

Med sportslig hilsen 

Det danske hold i Torino 

Absolut top taekwondo i Valby Hallen lørdag 
Lørdag afvikles det største kampstævne i taekwondo på dansk grund. Det er 20. gang Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament 

afvikles og denne gang med små 300 kæmpere fra 10 lande. Så der bliver smæk for skillingen i Valby Hallen når omkring 50 medaljesæt 

skal fordeles. 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/Landshold_Kamp/Soelv_medlaje_2013_WMG.jpg
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/Landshold_Kamp/Joern_soelvmedalje_2013_WMG_i_POOMSE.jpg


De bedste danske og udenlandske kæmpere er klar til sæsonens første store internationale opgave, når de mødes i København lørdag. 

 

Der kæmpes i børne-, kadet, junior og senior klasser. Der er kampe fra klokken 9 lørdag morgen og til sidste kamp er afviklet hen under aften. 

Finalerne begynder ud på eftermiddagen. Program for dagen, deltagerliste og yderligere information findes HER 

 

Sted: 

Valby Hallen 

Julius Andersens Vej 3 

2450 København SV 

 

Se hjemmesiden for Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament HER. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Sachmann Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund 

tsh@taekwondo.dk 

www.taekwondo.dk 

+45 21730333 

Wonderful Copenhagen TT: Resultater fra lørdagens 

WCTT i Valby Hallen 
Hermed følger resultaterne fra sæsonens først Internationale stævne på dansk grund. Der var lidt langt imellem de danske vindere i 

seniorklasserne, hvor kun 4 ud af 16 vindere var fra Danmark. Til gengæld er der en stærk ny genereration af ungdomskæmpere på vej, 

hvilket kunne ses at de mange vindere Danmark hentede i børne, cadet og juniorklasserne. 

 

I seniorklasserne blev de danske guldmedaljer hentet af den tidligere EM medaljetager Surachet Singorn, Rødovre i 54 kg klassen mens Jan 

Frederiksen, fra Aarhus Vest tog sig af guldet i 63 kg klassen. Sidste guldmedalje på herresiden blev hentet af den danske veteran Lennart 

Theigaard i 68 kg klassen. På spindeside blev den eneste danske guldmedalje hentet af Annika Godel fra Brande i +73 kg klassen. 

 

Blandt de 44 hold der deltog i årets Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament blev følgende kåret med pokaler for flest medaljer: 

 

1. Albertslund, Danmark 71 p 

2. Grorud, Norge 45 p 

3. Nørrebro, Danmark 29 p 

4. Hokksund, Norge 28 p 

5. Keum Gang, Norge 27 p 

5. Po-Eun, Svarige 27 p 

 

Den fuldstændige resultatliste samt poollister over klassernes afvikling han downloades HER. 

 

Næste internationale stævne på dansk grund er Budo Nord Scandinavian Open, den 12. oktober i Forum Horsens. Scandinavian Open har udover 

kamp også teknikkonkurrencer på programmet. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

www.taekwondo.dk 

tsh@taekwondo.dk 

+45 21730333 

http://www.taekwondo.dk/samlet_kalender.asp
http://www.wctt.dk/
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Resultatfiler/2013-08-17_WCTT-Result.pdf


Finnish Open Poomsae: Dansk dominans 
Det danske tekniklandshold var i weekenden til ETU A-class stævnet Finnish Open, og der blev vist gode takter fra de danske udøvere, 

som i hvert fald ikke udelukkende har brugt sommerferien på at dase ved stranden. Stævnet var samtidig det sidste udtagelsesstævne 

inden det bliver besluttet, hvem som skal repræsentere Danmark ved VM i starten af november. VM foregår denne gang på Bali. 

 

I gruppedisciplinerne gjorde Danmark rent bord og tog guld i alle de klasser vi stillede op i. 

I Kadet gruppen for par og team var der ingen modstandere, og derfor blev kadetterne rykket op i Junior gruppen. Og kadet synkronholdet, der 

repræsenterede Danmark ved EM og bestående af Ida Axø (Fredericia), Melanie Peinow (Gladsaxe) samt Eva Sandersen (Holbæk), viste at de 

stadigvæk er i god form, ved at tage guld foran junior holdet, som er en ny konstellation, bestående af Annaline Søeberg, Maria Buchardt samt 

Cornelia Heinisch (Alle Gladsaxe) 

Gruppen par junior blev også domineret af Danmark og det blev til en guld medalje til Jonas Walter (Bornholm) og Maria Buchardt (Gladsaxe), 

som fortsætter de gode takter fra EM, mens Landsholdskameraterne Annaline Søeberg og Jacob Edsberg (begge Gladsaxe) tog sig af bronzen. 

Nikolaj Kronborg og Melanie Peinow var blevet rykket op fra kadet gruppen og derfor skal det fremhæves at de fik 4. pladsen foran meget ældre 

udøvere. 

Også i team 1 dame blev det til en guldmedalje til Sanne Jensen (Skanderborg), Michelle Sejersgaard-Jacobsen (Herlev) og Charlotte Pedersen 

(Gladsaxe). 

 

I de individuelle discipliner vandt danskerne også et væld af medaljer. 

I kadet piger vandt Eva Sandersen (Holbæk) guld, mens Nikolaj Kronborg (Gladsaxe) tog sølv i kadet drenge. 

Danskerne gjorde også rent bord i junior dame gruppen. De 3 klubkamerater fra Gladsaxe besatte de 3 første pladser. Annaline Søeberg tog 

guldet, Cornelia Heinisch fik sølv mens Maria Buchardt tog sig af bronzen. 

I junior herre måtte EM sølv-vinder Jonas Walter "nøjes" med en sølvmedalje, han blev overgået af den finske junior som havde 

hjemmebanefordel. 

 

Hos senior 1 dame var bedste dansker Sanne Jensen (Skanderborg) som fik sølv mens landsholdskollegaen Charlotte Pedersen (Gladsaxe) fik 

bronze, og hos mændenes senior 1 var det Benjamin Hellegaard-Harder som tog sølv, mens talentholdsudøver Esben Dall (Viby) var lige efter 

og fik bronzen, 

 

Også i de ældre klasser var Danmark dominerende. Den rutinerede og tidligere VM og EM bronzevinder Lis Borring (Bornholm) tog en sikker 

guld i master 3, mens Anette Olsson fik en sikker guld medalje i master 1 klassen. Desværre har Lis grundet arbejdspres meldt afbud til VM. 

 

Set med Danske øjne, beviste både Landsholds udøvere, samt Talent og Kadetter at vi på teknik siden har utrolig meget potentiale, og danskerne 

beviste at de har klassen til at begå sig med de bedste i Europa. Det skal nævnes at i mange klasser var det kun helt små marginer som gjorde vi 

ikke fik flere medaljer, mange danskere måtte tage til takke med den utaknemmelige 4.plads. 

 

Endnu en gang beviser Landsholdet, at de virkelig forstår at slå til når det gælder, og resultaterne skal være med til at fastslå, hvem der bliver 

udtaget til VM i November. 

 

 

For yderlig information kan man kontakte: 

Landsholdstræner: Mark Lee Larsen på telefon 21658852 

 

Mvh, 

Landsholdsledelsen. 

Para EM Taekwondo: Lisa Kjær Gjessing på ny 

medaljejagt 
Bucharest, Rumænien er onsdag vært for Para EM 2013 og Danmarks Lisa Gjær Gjessing er med igen efter hun i foråret blev en 

overbevisende Verdensmester i 57 kg klassen. Para EM afvikles lige før Europamesterskaberne i Cadetklasserne (12-14 årige), som 

starter torsdag i Bucharest. 



 

Den danske Verdensmester fra Risskov Taekwondo Klub har klubkammeraten og den tidligere landsholdskæmper Charlotte Bjelke med som 

sparringspartner og hun bliver coachet af Bjarne Johansen fra Elite Vest i Aarhus. 

 

Som det var ved Para VM ved kæmperne først på dagen hvordan deres klasser bliver inddelt og hvor mange kampe de får ved EM. Så det bliver 

spændende at høre fra den danske lejr i morgen på kampdagen. 

 

Mere information omkring Cadet EM følger de kommende dage. 

 

Kontakt undertegnede for yderligere info. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund 

www.taekwondo.dk 

tsh@taekwondo.dk 

+45 21730333 

Para EM Taekwondo: Lisa har 5 modstandere ved EM 
Det danske hold er godt ankommet til Rumænien. Efter vejning og registrering endte Lisa i mesterskabets største gruppe A8 med i alt 6 

deltagere. Den regerende Verdensmester møder i første kamp kvartfinalen Fatma Acar fra Tyrkiet. Vindes den kamp møder hun 

Aynur Mammadova fra Azerbaijan (den tidligere verdensmester fra 2012) i semifinalen. 

 

Lodtrækningen ligner stort se lodtrækningen fra VM i foråret. I en eventuel finale venter enten en kæmper fra Rusland, Ukraine eller Azerbaijan. 

 

Kampene starter onsdag kl. 09.15.  

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

ETU Generalforsamling: Thommas Holt genvalgt 
Ved ETU's Generalforsamling i Rumænien blev Thommas Holt genvalgt til ETU's bestyrelse. DTaF's formand Ejnar Mikkelsen deltog i 

generalforsamlingen med Thommas Holtm og det lykkedes Thommas at få endnu en 4 årig periode i ETU. 



 

Tillykke med det og god arbejdslyst i den kommende periode. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Para EM Taekwondo: Lisa vandt EM guld ! 
Lisa Kjær Gjessing gjorde det igen ! Ved dagens Para EM i Rumænien gentog Lisa præstationen fra VM i foråret og vandt 3 kampe og 

slutte igen øverst på medalje skamlen efter en sikker 5-1 finalesejr. 

 

I første kamp - kvartfinalen stod Lisa overfor Fatma Acar fra Tyrkiet, som hun også vandt over ved VM. Den danske Verdensmester lagde fra 

starten en kontant stil og med et godt overblik sikrede Lisa sin første sejr med de klare cifre 5-0. 

 

I semifinalen ventede så den tidligere verdensmester Aynur Mammendova fra Azerbaijan. Lisa kom hurtigt foran og kunne kontrollerer hele 

kampen, med stærke teknikker. Det bliver endnu en sikker dansk sejr på 4-0. 

 

I finalen ventede den tidligere ukrainske topkæmper Lyudmyia Lebyedyeva, der for første gang kæmper i para disciplinen. På hendes vej til 

finalen vandt ukraineren sine 2 kampe med hhv. scoren 10-1 og 11-1. Dermed var hun også den hidtil største udfordring i Lisa's Para 

mesterskabs karrierer. Men ukraineren kom aldrig til at true den danske Verdensmester, da Lisa formåede at hæve sit niveau og satte sig 

fuldstændig på kampen. Lisa lukkede aldrig Lyudmyia Lebyedyeva ind i kampen og sikrede sig sit andet mesterskab indenfor godt to måneder 

med sikre 5-1 i finalen. 

 

Et flot Europamesterskab til Lisa Kjær Gjessing, som har haft en helt fantastisk entre ved Para mesterskaberne i 2013. 

 

Stort tillykke til den nye Europamester og regerende Verdensmester. 

 

Med sportslig hilsen 

Landsholdsledelsen & 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Cadet EM 2013: Vores 5 kadetter klar til kamp 



I dag starter det 5. Cadet EM i Rumænien. De 5 danske kæmpere, som har opfyldt udtagelseskravene til EM melder sig alle klar til 

kamp. Alle kæmpere er vel forberedt til EM gennem landsholdstræninger og træningslejre samt den daglige træning i klubberne. Se de 

danske kæmpere nedenfor: 

 

Danmark har ingen kæmpere i action i dag torsdag, men fredag er Patrick Weitzmann første dansker på gulvet i Bucharest. 

 

Det danske Cadet EM hold udgøres af: 

 

Drenge 

41 kg Patrick Weitzmann, Vallensbæk 

45 kg Isak Hirsbro, Albertslund 

53 kg Wassim El Jilali, Albertslund 

57 kg Philip Sung Larsen, Vallensbæk 

 

Piger 

59 kg Jasmin Andersen, Horsens 

 

Du kan følge Cadet EM via streaming HER. 

 

Held og lykke til hele holdet ! 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Cadet EM 2013: Patrick tabte mod Frankrig 
Patrick Weitzmann, Vallensbæk tabte desværre 3-15 i sin første kamp imod Frankrig. Resultatet ser lidt voldsomt ud, og giver ikke 

rigtigt et korrekt billede af kampen. Absolut godkendt indsats, med en masse positive momenter Patrick kan bruge i fremtiden. 

 

De øvrige danske drenge har nu været på vægten og er klar til lørdagens indsats i flg. klasser: 

 

45 kg Isak Hirsbro, Albertslund 

53 kg Wassim El Jilali, Albertslund 

57 kg Philip Sung Larsen, Vallensbæk 

 

Husk du kan følge Cadet EM via streaming HER 

 

Mvh 

Landsholdsledelsen 

Cadet EM 2013: Sølv og bronze til Danmark 
Lørdagen ved Cadet EM blev en fantastisk dag for det danske hold og specielt for Wassim El Jilali og Isak Hirsbro fra Albertslund, da 

de begge to de første EM medaljer ved Cadet EM. Wassim El Jilali hentede sølv i 53 kg klassen og Isak Hirsbro tog en flot 

bronzemedalje i 45kg og var en hårsbredde fra finalen. 

http://live.taekwondowtf.ro/
http://live.taekwondowtf.ro/


 

Wassim leverende hele dagen en velovervejet og strategisk indsats ved EM med sikre sejre over bl.a. Montenegro, Italien og Georgien i de 

indledende runder og med en klar sejr over en svensk kæmper i semifinalen med 6-3. I finalen måtte han dog acceptere et nederlag mod Ukraine 

med 2-6. Men en helt utrolig indsats og resultat af den unge Albertslund kæmper.  

 

Isak Hirsbro fik en let start på dagen, da han vandt uden kamp mod Kosovo. Herefter blev det til flotte sejre over Sverige og ikke mindst 

Azerbaijan med 9-2. I semifinalen ventede en stærk russer på Isak og kampen blev utrolig spændende. De to kæmpere helt lige op mod 

hindanden og 3 runder var ikke nok til at afgøre kampen, da stillingen sluttede 15-15. I sudden death runden scorede russeren desværre og Isak 

måtte "nøjes" med bronze. Endnu en helt fantastisk flot og uimponeret præstation af Isak ved hans første EM. 

 

Den tredje danske kæmper lørdag Philip Sung Larsen fra Vallensbæk tabte sin første kamp mod en stærk spansk kæmper. 

 

Cadet EM slutter søndag, hvor Danmarks eneste pige går på banen. Jasmin Andersen fra Horsens skal i sin første kamp møde vindere af Rusland 

og Kroatien. 

 

Stort tillykke til de danske kæmpere med dagens høst. 

 

Følg resultater på DTaF's facebookside HER. 

 

Husk du også kan følge Cadet EM via streaming HER. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Cadet EM 2013: Jasmin tabte til Europamesteren 
Ved Cadet EM's sidste dag skulle Danmarks eneste pige Jasmin Andersen, Horsens på banen. I første kamp ventede Viktorija Pavlovski 

fra Kroatien og det skulle vise sig at blive en meget spændende affære. 

 

Horsens kæmpere kom foran 2-0, hvorefter kroaten komgodt tilbage så stillingen i slutningen af anden omgang er Jasmin bagud 7-2. Først sidst i 

tredie kommer Jasmin op og sender kroaten til tælling med et hårdt hovedspark 7-8 hvorefter kroaten modtager et helt minus point til stillingen 

8-8, og kampen skulle i sudden death. Jasmin starter med et angreb, hvor kroaten laver kontra med en stærk spark og vinder sudden death og 

dermed kampen. Så en ærgerlig og tæt exit i første kamp af Jasmin Andersen. Modstanderen fra Kroatien vandt efter denne tætte sejr over 

http://www.facebook.com/groups/23527911952/
http://live.taekwondowtf.ro/


Jasmin sikkert sin semifinale og finale, så det kunne ligne en moralsk finale mod den danske kæmper. 

 

Para EM gav en guldmedalje til Lisa Kjær Gjessing og med gårsdagens sølv til Wassim El Jilali og bronze til Isak Hirsbro ved EM for kadetter 

har turen til Rumænien været en meget udbytterig tur. 

 

Den danske hold melder om god stemning, sammenhold og virkelig tro på succes fra alle kæmpere, ledere og supportere. Det tegner virkelig 

godt for fremtiden. 

 

Med sportslig hilsen 

Landsholdsledelsen og  

Infoafdelingen 

Alders Relateret Træningskoncept i DTaF 
Dansk Taekwondo Forbund går sammen med 4 andre specialforbund i gang med udarbejdelse af et Alders Relateret Træningskoncept. 

 

Det er med glæde at vi kan meddele at DIF har godkendt vores projektbeskrivelse for dette projekt. Sammen med de øvrige forbund og DIF har 

vi pr. 15. august 2013 ansat en fælles projektleder og forventer at selve projektet snarest sættes i gang. 

 

Projektets formål er at fremme den sportslige udvikling i forbundene, således at bredde-, talent- og elitearbejdet styrkes. Forbedret aldersrelateret 

træning og et bedre miljø blandt udøverne i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af medlemmer og give et større og bedre 

rekrutteringsgrundlag for elitearbejdet i fremtiden i de følgende fem forbund, der har valgt at gå sammen:  

• Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) 

• Judo Danmark (del af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union / DJU) 

• Dansk Fægte-Forbund (DFF) 

• Dansk Karate Forbund (DKarF) 

• Danmarks Bokse-Union (DABU) 

 

Udover at have til formål at udarbejde selve beskrivelsen af ATK vil en stor del af det fælles projekt også være at have fokus på udvikling af 

diverse implementeringsværktøjer. Dette sker for at sikre, at ATK bliver implementeret i trænernes daglige arbejde i klubberne så hurtigt og 

effektivt som muligt. Der vil således i projektet også lægges vægt på at udnytte de teknologiske muligheder så godt som overhovedet muligt 

inden for den økonomiske ramme. Det betyder bl.a., at materialet fra starten skal være tilgængeligt på internet, tablets og smartphones. 

 

Det drøftes allerede med DIF's udviklingsafdeling i hvilket omfang, projektet vil kunne benytte DIF's fælles licenser og platforme (Sitecore), 

hvilket vil gøre udviklingen af de fem ATK-hjemmesider med tilhørende "responsive design"-sider for tablets og smartphones (alternativt apps), 

både væsentligt billigere og mere fleksibelt end ved brug af eksterne leverandører. I det hele taget vil projektet kunne lægges sig i slipstrømmen 

af DIF's aktuelle erfaringer med udvikling af den nye dif.dk, ekstranet etc. 

 

Den fulde projektbeskrivelse kan ses HER 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen  

Udviklingstræninger med Tekniklandsholdet ! 
Som følge af DTaF's nye strategiplan skal der fokuseres på talentudvikling. Mange klubber har svært ved at følge med i den udvikling 

WTF promoverer i øjeblikket, og nogle bliver ligefrem skæmte og holder sig væk fra stævnerne. Andre mangler lige det sidste i deres 

forberedelser og klubben har måske ikke kapacitet til at hjælpe hermed, og derved bliver nogle udøvere bremset i deres udvikling 

indenfor konkurrence teknik. 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Projekter_vaerktoejer/Projektbeskrivelse_5_forbund_bestyrelse_18062013.pdf


Det er planen, at talentudviklingen skal foregå primært via udviklingscentre, som er særligt udvalgte klubber, der efter ansøgning bliver 

godkendt som DTaF udviklingscenter. I teknik er vi endnu ikke klar til dette, så her er aftalt en overgangsperiode. Som led i denne 

overgangsperiode, vil vi ændre de åbne søndagskurser til udviklingstræninger. 

 

Udviklingstræninger er fortsat et samarbejde mellem Tekniklandsholdet og Talentholdet og er stadig et GRATIS tilbud for medlemmer af DTaF. 

Der er dog jvf. den nye elitestrategi lidt ændrede krav til hvem som kan deltage. 

 

Krav for deltagelse er, at man opfylder talent- eller elitekriteriet for DTaF. 

Talent defineres som udøvere, der har potentiale til at blive eliteudøvere jf. elitepolitikken. Udøverne skal være min. 11 år. Herudover skal de 

træne min. 12 timer om ugen og være aktiv stævnedeltager. 

Elite defineres som udøvere i konkurrencediscipliner, som repræsenterer Danmark ved EM, VM og OL for seniorer. 

Det er desuden et krav, at man kan de relevante taegueks/poomse. Der undervises IKKE for i at lære diagrammet. 

Der undervises kun i konkurrence teknik, derfor skal man ikke forvente, at man graduerings mæssigt kan bruge det lærte. Ved 

uoverensstemmelse mellem klubbens retningslinjer og det som undervises i på søndagskurser, skal man altid følge klubbens eller stormesterens 

anvisninger i graduerings sammenhænge. I konkurrencesammenhænge anbefaler vi at følge vores guidelines. 

 

Opfylder du ikke standard kravene, men ønsker at deltage alligevel, så kan der i opstartsfasen dispenseres, hvis det findes relevant, at du deltager 

i undervisningen, og det vurderes, at du inden for en overskuelig periode vil kunne opfylde kravene. Send en motiveret ansøgning til 

Landstræner Mark Lee Larsen på : m a r k l e e l a r s e n (at) g m a i l . c o m (uden mellemrum naturligvis). 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om alder, bæltegrad, konkurrence erfaring, bedste resultater, modenhed, ugentligt træningstimeantal 

samt hvorfor du gerne vil deltage i træningen. Personer som tidligere har fået dispensation til søndagskurserne skal desværre ansøge på ny. 

 

Udviklingstræninger i teknik afholdes fortsat søndage fra kl 10-12 (med enkelte undtagelser) i hhv København og Jylland. I København er 

lokalisationen primært Gladsaxe, i Jylland er kurserne fordelt mellem Skive, Viby, Risskov og Vejle. De gange træningen afholdes i Vejle vil 

den foregå 13-15. I Jylland vil lokalisationen gå på skift således der kun er søndagstræning eet sted i Jylland. Man kan så vælge at deltage de 

gange hvor det foregår i en fornuftig afstand fra ens bopæl, men er naturligvis velkommen til deltage alle steder på trods af afstand. 

 

Hvis der er et stort fremmøde, kan man desværre ikke forvente at få personlige rettelser, ligesom der ikke tages særligt hensyn til folks form, 

tekniske niveau eller specielle ønsker til indholdet. Undervisningen vil stadig være landsholdets og talentholdets mulighed for at træne samme 

under kyndig vejledning. 

 

Det som DU kan lære er teknisk vejledning - hvad er rigtigt, hvordan gør man, hvordan er rytmen, samt træningsmetoder og inspiration til egen 

træning. 

Klubtrænere som ikke opfylder definitionen som talent eller elite kan desværre ikke længere deltage i træningen, men er velkommen til at være 

med på sidelinien som observatør. 

 

Tilmelding foregår via et Google Dokument - via dette link kommer man til dokumentet HER 

 

Der skal holdes øje med dette Google Dokument. Her oplyses tid, sted, instruktør m.m. Det er ligeledes her evt aflysning vil blive annonceret. 

Det anbefales derfor at kontrollere dokumentet søndag morgen inden man kører hjemmefra. Skulle uheldet være ude og vi bliver nødt til at 

aflyse pga akut sygdom hos instruktøren, og det ikke er muligt at finde en afløser, da vil det fremgå her hurtigst muligt. 

Oversigt over træningerne vil også fremgå af Google Dokumentet. 

 

Vi beder om tilmelding fra alle externe deltagere via Google Dokumentet, så har vi et overblik over antal deltagere. Man kan tidligst tilmelde sig 

søndagsudviklingstræning mandagen før selve træningen, og man kan kun tilmelde sig en træning af gangen. Talent- og landsholdsudøvere 

tilmelder sig som hidtil. 

 

Alle deltagere skal kunne fremvise forbundslicens, så husk at medbringe dette. 

 

For yderligere information kan man kontakte: 

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

Tekniklandsholdet 

21658852 

Leif Møllebjerg udtræder af Hovedbestyrelsen 
Leif Møllebjerg har takket "ja" til et tilbud om nyt job, og det betyder at Leif Møllebjerg flytter til Beijing pr. 1/9 2013. Fremadrettet er 

dette desværre ikke foreneligt med en plads i HB hvorfor Leif Møllebjerg ser sig nødsaget til at trække sig fra HB med omgående 

virkning. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtRqSNYaN5wTdC1jdVZDRTV4eUpUZEt5RHJMd2EtMVE


 

Vi vil gerne takke for den korte, men dog givende tid som Leif Møllebjerg havde i HB og jeg sætter pris på det input som vi nåede at få. 

 

Med venlig hilsen  

Ejnar Mikkelsen 

HB 

Udtagelser til VM Poomsae 2013 
I weekenden havde tekniklandsholdet landsholdssamling, som foregik i Viby Taekwondo Klubs lokaler. Her blev der gået til 

makronerne for at bevise at VM formen var i hus. Som følge af de nye udtagelseskrav i forbindelse med forbundets nye elitestrategi, 

havde landsholdsledelsen løftet barren for udtagelse. Dette betyder, at det er et rent juniorhold som sendes til VM. VM afholdeles på 

Bali fra d. 31.oktober til den 3.november 2013. 

 

EM sølvvinder, Jonas Walter (Bornholm), var næsten selvskrevet til udtagelse i junior herre, og har understreget sit kandidatur ved at vinde 

medaljer til samtlige ETU A-class turneringer i år. Det er dog første gang at Jonas skal repræsentere Danmark til en VM. 

 

Jonas får dog to chancer for at få medalje. I gruppen Junior Pair skal han danne par med landsholdskollegaen Maria Buchardt (Gladsaxe). Til 

EM i år vandt de bronze og de har også taget guld til ETU A-class stævner som Danish Open, Austrian Open samt senest i Finland. Maria deltog 

sidste år til VM i Columia og er således den eneste i truppen med VM erfaring. 

 

I junior dame var der udtagelse Annaline Søeberg (Gladsaxe). Annaline deltog til EM og lå lunt til en medalje, men en tekniske fejl sendte 

desværre hende ud af medaljerækken. Hun har dog bevist sit VM kandidatur over hele sæsonen med resultater ved ETU A-class stævner lige fra 

sølv til det stærkt besatte German Open til guld ved Finnish Open for 2 uger siden. 

 

Annaline får ligesom Jonas, og for den sags skyld Maria, også to muligheder for VM medalje. Sammen med Cornelia Heinisch (Gladsaxe) har 

de tre piger gennem længere tid trænet sammen og siden EM har de for alvor satset på Junior Team Dame gruppen. Dette har allerede vist at 

bære frugt med guldmedalje til Danish Open og Austrian Open, samt sølv til Finnish Open. 

Med udtagelsen til VM var der også landsholdsudtagelse til Cornelia. 

 

Danmarks to oplaget seniormedaljekandidater havde desværre meldt fra. Flere gange VM bronzemedalist Lis Boring (Bornholm) har måtte 

prioritere sin virksomhed mens tidligere verdensmester KyTu Dang (Rødovre) igen i år skal være Board Supervisor. Dette har KyTu valgt, da 

han ikke ønsker der på nogen måde kommer tvivl om hans præstation, pga. hans formandskab for ETU teknik dommerne. 

WTF har heller ikke inkluderet kadetter til kommende VM på trods af, at gruppen blev godkendt og vedtaget ved generalforsamlingen i 

forbindelse med kamp VM i Mexico. 

Flere lande har presset WTF for at indføre disse klasser, men WTF har endnu ikke reageret positivt på disse henvendelser. 

Såfremt kadetgrupperne alligevel bliver indført til VM i år, da kan truppen blive suppleret med ekstraudtagelser. 

 

Næste store stævne for Danmark og VM deltagerne bliver Ungarn Open d.28.september. 

 

Landsholdstræner 

Mark Lee Larsen 

Lisa Kjær Gjessing i TV2 Østjylland 



I aften bliver vores Para Verdens- og Europamester Lisa Kjær Gjessing interviewet i TV2 Østjylland. Du kan allerede nu se 

udsendelsen via nedenstående link. 

 

Udsendelsen kan ses HER 

 

God fornøjelse 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Dansk Taekwondo - kurs mod Europa-eliten på 

talentområdet 
De sportslige strategier for henholdsvis bredde, talent og elite blev færdiggjort i juni 2013. I de kommende år skal strategierne 

realiseres. Et af de centrale punkter er etablering set-up og organisationen af en række udviklingscentre både for kamp og teknik. En 

arbejdsgruppebestående af Tarik Setta, Farooq Rashid, Bjarne Johansen, Ann Olsen, Mikael Kronborg, Finn Buchardt og Ejnar 

Mikkelsen har udarbejdet et oplæg omkring etablering af udviklingscentre. Som skitseret i den sportslige strategi sendes 

arbejdsgruppens oplæg til høring i klubberne. 

 

Høringen skal være med til at skabe åbenhed om, hvad et udviklingscenter er og hvilke krav, der stilles til at blive udviklingscenter. Høringen 

skal også give mulighed for input, der kan styrke arbejdet med udviklingscentrene. 

 

Etablering af udviklingscentre i DTaF skal være med til at nå visionen i DTaFs talent- og elitestrategi, som lyder:  

• ”Blandt de fem bedste i Europa på talentområdet, hvor det sportslige bygger på en overordnet rød tråd, hvilende på ATK med plads til 

individualitet med lige vilkår for alle. Organisatorisk er der en klar ansvar- og kompetencefordeling byggende på samarbejde, gennemsigtighed 

og gensidig respekt”. 

 

Det skal bl.a. ske ved at skabe trænings- og konkurrencemiljøer på internationalt niveau, hvor de bedste træner sammen. Udviklingscentrene skal 

tilbyde træning på højeste niveau med kompetente trænere. Faciliteterne skal indeholde det nødvendige opdaterede udstyr. Udviklingscentrene 

skal i samarbejde med udøverens klub tage ansvar for udvikling af det hele menneske. Det vil sige, at der skal være sammenhæng mellem 

idrætskarriere, skole/job og fritidsliv. 

 

Etableringen af udviklingscentre skal ske i et tæt samarbejde mellem klubber, forbund og kommune. Alle 3 parter bidrager økonomisk. 

 

Høringsfasen kommer til at foregå på følgende måde: 

-17. september Høringsfase 

1. oktober Input fra høringsfasen er indarbejdet 

Medio november Jobopslag for sportslige koordinator 

1. december Materiale til at blive udviklingscentre udsendes til klubberne 

1. januar Den sportslige koordinator er ansat 

 

Fra 1. januar 2014 Mulighed for indsendelse af ansøgninger til at blive udviklingscenter 

http://www.tv2oj.dk/artikel/178871:Aarhus--Europamester-med-en-haand


Vi vil derfor bede om dine kommentarer til vedhæftet oplæg omkring udviklingscentrene. Kommentarerne skal ikke gå på om 

udviklingscentrene er en god ide for den beslutning er taget, men i højere grad om, der er elementer i oplægget der kan styrkes, mangler eller er 

uklare. Vi håber, at du vil bidrage med kommentarer, der kan bringe Dansk Taekwondo i Europa-eliten på talentområdet. 

 

Vi har brug for dine kommentarer senest tirsdag den 17. september 2013. De skal fremsendes til formand, Ejnar Mikkelsen på følgende mail 

emi@taekwondo.dk 

 

HER finder du dokument ved Udviklingscentre 

 

På forhånd  

Tak for hjælpen. 

 

Formand 

Ejnar Mikkelsen 

Opdatering af medlemsoplysninger - bæltegrader 
Nu er vi kommet så langt med det nye online registrerings- og tilmeldingssystem, at klubberne bedes opdatere oplysningerne på 

medlemmerne. 

 

I løbet af efteråret tager vi et nyt online registrerings- og tilmeldingssystem til kurser/lejre/stævner i brug. Systemet tager udgangspunkt i vores 

medlemsdatabase og tager hensyn til alder og bæltegrad. Systemet laver endvidere kvittering for tilmelding, som sendes til den/de tilmeldte. 

 

Nogle klubber har tilmeldt sig til test af systemet; de skal blot fortsætte som aftalt. 

 

Alle andre klubber bedes logge ind, som normalt, og tilsikre at bæltegraden mv. er korrekt på deres medlemmer. Bemærk at det pt er 

muligt at taste bæltegraden alene. Pr. 1/1 2014 skal både bæltegrad, gradueringsdato og hvem der har gradueret anføres på een gang.  

 

Der følger mere information, når vi igangsætter online tilmeldingsmodulet. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Jørgensen 

Webgruppen 

Invitation til Forbundets administrative udvalg. 
Hovedbestyrelsen har siden konstitueringen i juni og hen over sommeren arbejdet med udarbejdelsen og færdiggørelsen af 

kommissorier for de udvalg vi har set som nødvendige for det fremtidige arbejde og fundament i forbundet. 

 

Kommissorierne er alene et udtryk for de opgaver vi mener der nu ligger under de respektive administrative udvalg og skal tilsikre, at der er 

klarer aftaler imellem udvalget og hovedbestyrelsen, men ikke en endelig og statisk arbejdsbeskrivelse.  

 

Vi ønsker plads til kreativitet og kontinuerlig refleksion over hvordan vi kan udvikle forbundet og de udvalg der nu ønskes nedsat. 

Så har du interesse i at høre mere omkring tankerne i de enkelte udvalg – og eventuelt arbejdet heri, kan du tage kontakt til den for udvalget 

angivne kontaktpersoner inden fredag den 20 september.  

Kontaktpersonen skal sikre forventningerne til udvalgets indhold og omfang til stadighed er afstemt med forbundets visioner og ønsker for 

fremtiden. 

 

Med venlig hilsen  

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Strategi_dokumenter/Udviklingscentre_2013.pdf


Hovedbestyrelsen  

 

Herunder kan du se HB kontaktpersoner for de Administrative udvalg: 

Johny Gramberg 

Uddannelsesudvalg m/fokus på dojang  

Uddannelsesudvalg m/fokus på bestyrelse  

Per Holdt Madsen 

Udvalg for talent/elite kamp 

Lars Gregersen 

Udvalg for talent/elite teknik 

Lars Morild 

IT udvalg 

 

Følgende udvalg videreføres i sin nuværende form, dog således at der for hver enkelt er udarbejdet et opdateret kommissorium.  

 Turneringsudvalg (Stævnegruppen) 

 Dommerudvalg kamp 

 Dommerudvalg teknik 

 Ordens- og Amatørudvalg 

 Teknisk udvalg 

Til info. 
Vedr. Danfortræningen i Skive d.21 & 22 sep. 2013. Denne er flyttet pga. for få tilmeldte. 

 

Dangradueringen er ikke aflyst. 

Der arbejdes i øjeblikket på et alternativ. 

 

Med venlig hilsen 

Brian Rex Hansen T.U 

Johny Gramberg H.B 

DIF idrætsmiljø for unge 
Ønsker din klub at deltage i et klubudviklingsprojekt med fokus på at udvikle og involvere unge i foreningslivet, samtidig med at 

foreningen selv bliver mere ungdomsvenlig? 

 

Så er det nu, I skal søge om at deltage. Det er de 13-19-årige, der er i fokus, og som de fleste andre sportsgrene, oplever taekwondo også et 

frafald i denne aldersgruppe. 

Det kræver hårdt arbejde og en helhjertet indsats fra alle parter at være med i dette klubudviklingsforløb. Klubben skal arbejde med seks 

fokuspunkter. Arbejdet skal munde ud i en handlingsplan, som efterfølgende skal implementeres i foreningen. Samtidig skal de unge i klubben 

arbejde med et praktisk projekt. Forbundet stiller en coach til rådighed, som kan støtte op og rådgive om forløbet. 

Hvis klubbens handlingsplaner og de unges praktiske projekt bliver godkendt får klubben certifikat som forening med ”DIF idrætsmiljø for 

unge.” Certificeringen udmunder i 3000,- fra DIF og 3000,- fra forbundet. 

Klubben skal finde to ledere og to unge, der kan repræsentere klubben til kickoff-dagen den 3. november i Idrættens Hus i Brøndby. 

Hvis I er interesserede i at deltage, så skriv en mail til Mia Bergsbo på udviklingskonsulent@taekwondo.dk inden den 27. september. Beskriv 

kort, hvorfor I gerne vil være med i DIF idrætsmiljø for unge. 

http://www.taekwondo.dk/hovedbestyrelse.asp
http://www.taekwondo.dk/udd_dojang.asp
http://www.taekwondo.dk/udd_bestyrelse.asp
http://www.taekwondo.dk/talent_elite_kamp.asp
http://www.taekwondo.dk/talent_elite_teknik.asp
http://www.taekwondo.dk/it-udvalg.asp
http://www.taekwondo.dk/turneringsudvalg.asp
http://www.taekwondo.dk/dommerudvalg_kamp.asp
http://www.taekwondo.dk/dommerudv_teknik.asp
http://www.taekwondo.dk/ordensudvalg.asp
http://www.taekwondo.dk/teknisk_udvalg.asp
mailto:udviklingskonsulent@taekwondo.dk?subject=DIFU


 

Læs mere HER 

Udtagelsesstævner og kriterier for Senior EM kamp 
Da der er et begrænset antal potentielle A-stævner frem til udtagelsestidspunktet, vil vi i god tid gøre alle interesserede opmærksom på, 

at de første pointgivende stævner til Senior EM i Maj bliver: Ukraine Serbien Kroatien 

 

Vi gør samtidigt opmærksom på at tilmeldingsfristen for Ukraine er d. 28/9. 

 

Der vil også blive udvalgt stævner i 2014 som udtagelsesstævner, men dette samt de endelige udtagelseskriterier vil dog afvente de 

førstkommende møder i Talent- og Eliteudvalget som forventes nedsat snarest. 

 

Talent- og Eliteudvalget 

Junior EM 2013: De første 3 danskere klar til kamp 

onsdag 
Det danske juniorlandshold ankom mandag til Vila Nova de Gaia i Portugal, som er vært for årets Junior EM. I alt har 10 danske 

juniorer kvalificeret sig til EM, som med ca. 490 kæmpere fra 45 lande er det hidtil største Junior EM til dato. 

 

På EM's første dag onsdag har Danmark hele 3 kæmpere i action: 

 

-42 kg Hediye Temiz Rødovre 

-44 kg Alberthe Knudsen-Nielsen København 

-55 kg Martin K. Andersen Nørrebro 

 

Lodtrækningen for hele Junior EM ligger til download på www.tpss.nl 

 

Den officielle Junior EM hjemmeside finder du HER 

 

Vi vil dække Junior EM med daglige aftenrapporter fra det danske hold i Portugal. 

 

Held og lykke til alle vores kæmpere. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Gradueringsret 
Seminar for ansøgere af gradueringsret. 

http://www.dif.dk/~/media/foreningsliv/pdf-filer/idraetsmiljoeforunge.pdf
http://fptkd.com/


 

På baggrund af de mange positive tilkendegivelser vi fik i sommers, i forbindelse med de afholdte dialogmøder om gradueringsret, har Teknisk 

Udvalg besluttet at afholde et seminar for ansøgere af gradueringsret i maj 2014. 

 

Spørgsmål i forbindelse med dette, kan rettes til formanden for TU. 

 

Med venlig hilsen 

Brian Rex Hansen, TU 

Johny Gramberg, HB 

 

Junior EM 2013: Martin K Andersen nåede kvartfinalen 
Dagens bedste præstation ved Junior EM blev leveret af Martin K Andersen, så i 55 kg klassen nåede kvartfinalen. Nedenfor kan du 

læse juniorlandsholdets rapport om dagens 3 danske kæmpere ved EM: 

 

Martin K Andersen - 55kg - indledende kamp mod Ungarn  

Martin kommer flyvende fra start, kæmper kampen kontrolleret og varieret. Martin lader aldrig ungareren komme ind i kampen. Martin vinder 

klart 11-3 

 

Martin K Andersen kvartfinale mod Belgien 

Martin kommer foran med et stærk slag. Kort efter er der en duel hvor belgieren desværre trækker det længste strå, og rammer højt. Martin må 

nu ligge stort pres på, men belgieren er rigtig stærk til at holde Martin på afstand med sit cut spark. Martin taber desværre sin kvart finale 1-7. 

 

Hediye Temiz - 42 kg kæmper første kamp imod Azerbaijan. Hediye kommer bagud, og mangler desværre lidt rækkevidde i hendes forsøg på at 

komme op igen, og må se sig ude ved EM med scoren 1-9. 

 

Alberte Knudsen-Nielsen - 44 kg mod Tyrkiet 

Alberte kæmper lige op imod tyrkeren i kampens start, men efter en duel kommer tyrkeren solidt foran. Alberte prøver helt til kampens slutning 

at komme tilbage, men i duellerne kommer tyrkeren længere og længere foran. Alberte taber 3-15. 

 

Med sportslig hilsen 

Juniorlandsholdet 

Junior EM 2013: Danmarks 4 kæmpere i torsdagens 

klasser 
Torsdag bliver en stor dansk dag ved Junior EM i Portugal. Der er således ikke mindre end 4 kæmpere i action. 



 

Kæmperne som skal på medaljejagt tordag er: 

 

- 46 kg Sarah Malykke 

- 52 kg Louise Christensen 

- 48 kg Casper Christensen 

- 51 kg Martin Hoang  

 

Pøj pøj til kæmperne og deres coaches. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Infoafdelingen 

Junior EM 2013: Martin Hoang tager EM bronze 
Martin Hoang - 51 kg hentede den første medalje ved Junior EM i Portugal. Han vandt indledende runde over Grækenland med 12-11 

og kvartfinalen over Hviderusland med 6-5. 

 

Semifinalen blev desværre endestationen for den dygtige Aarhus Vest kæmper, som tabte mod den senere vinder italienske af gruppen med klare 

2-10. 

 

Men en flot flot EM debut for Martin Hoang og hermed er Danmark kommet på medaljeoversigten. 

 

Torsdagens øvrige danske kæmpere klarede sig således: 

- 46 kg Sarah Malykke taber første kamp mod Azerbaijan efter 3-3 og Sudden Death 

- 52 kg Louise Christensen taber første kamp mod Spanien efter 3-3 og Sudden Death 

- 48 kg Casper Christensen taber første kamp mod den senere EM guldvinder fra Holland med 1-14. 

 

Med sportslig hilsen 

Infoafdelingen 

Junior EM 2013: Danmarks 3 kæmpere ved EM fredag 
Fredag skal Danmarks sidste 3 kæmpere på banen i Portugal. 



 

Gry Lorentzen -49 Kg første kamp imod Portugal 

 

Laura Christina Zapata -59kg første kamp imod vinderen af Slovenien og Frankrig  

 

Emil Sørensen -59kg første kamp imod Tyrkiet  

 

Held og lykke til alle ! 

 

Med sportslig hilsen 

Infoafdelingen 

Junior EM 2013: Emil Sørensen i flot indsats trods skade 
Fredag blev sidste dag med danske kæmpere ved årets Junior EM i Portugal. Bedst gik der for Emil Sørensen 59 kg, som allerede i hans 

indledende kamp mod Tyrkiet brækker sin hånd ved en blokering af et spark. Han vinder dog kampen klart 14-7. I ottendedelsfinalen 

vinder Emil suveræns over Island med 22-4 og er klar til Tyskland i kvartfinalen. 

 

Tyskeren er desværre for stor en mundfuld for Emil, som sluttede lige udenfor medaljeskamlen med et kvartfinalenederlag på 3-16. Men 

imponerende indsats af den unge dansker når man tager skaden med i ligningen. 

 

Gry Lorentzen -49 Kg vandt sin første kamp mod Portugal med 5-2, men så løb hun på den senere Europamester i klassen fra Storbritanien og 

tabte 0-12.  

 

Laura Christina Zapata -59kg tabte sin første kamp tæt mod Frankrig 7-10. 

 

Juniorlandsholdet er nu færdige ved EM i Portugal og må glæde sig over EM bronzen til Martin Hoang fra Aarhus Vest og mange gode 

præstationer. Der har da også været muligheder for mere efter tætte sudden death afgørelser som gik imod Danmark og kæmpere som er løbet 

ind i den kommende Europamester i deres respektive klasser. Men tak for indsatsen til alle i og omkring Juniorlandsholdet. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Teknilandsholdet: Herlig efterårsdag i Budapest 
Det danske tekniklandshold samt talenthold deltog i weekenden til det stærkt besatte ETU A-Class Ungarn Open i Budapest. Det var 

tydeligt at se VM er lige om hjørnet, og således havde flere stærke nationer som Tyrkiet og Spanien valgt at bruge Ungarn som 

forberedelse frem mod verdensmesterskaberne. Og mængden af metal de danske udøvere slæbte med hjem havde nær givet overvægt 

på vejen hjem. 



 

De danske VM udøvere viste at formkurven går den rigtige vej. I Junior Par satte Maria Buchardt (Gladsaxe) og Jonas Walter (Bornholm) 

tingene på plads og tog usvigelig sikkert guldet med til Danmark. Og det var endda efter en noget sub-optimal optakt, hvor deres gruppe blev 

startet mens Maria stadig var midt i finalerunden i individuel, men stæveledelsen ville gerne have Maria gik fra individuelt til Par for at stævnet 

kunne køre videre. Vi fik forhandlet 10 minutter, så Jonas og Maria lige kunne justere sig ind på hinanden, og mere skulle de to udøvere ikke 

bruge for at snuppe guldet. 

 

Og det var måske lige det der skulle til for at starte Maria, for efter en lidt sløv start gik hun tilbage til individuelt og endte som bedste dansker i 

junior damegruppen med en sølvmedalje. Annaline Søeberg (Gladsaxe) er udtaget til VM og var den mest stabile dansker gennem alle runderne, 

men en fejl i finalen kostede nok både guld- og sølvmedaljen. Annaline kan dog tage både en bronze og gode takter med tilbage til Danmark. 

 

I junior herre individuelt skulle EM sølvvinder Jonas Walter (Bornholm) vise, hvorfor han er udtaget til VM. Dette klarede han fint, men at 2 ud 

af 3 dommere var fra England, kunne han ikke gøre noget ved, og det var desværre nok ikke tilfældigt, at netop en englænder indtog første 

pladsen, og dermed henviste Jonas til en ellers flot sølvmedalje.  

 

Sidste VM gruppe for danskerne var Junior Team Dame, hvor Annaline Søeberg, Cornelia Heinisch og Maria Buchardt (alle Gladsaxe) skulle 

vise deres VM form, og vurderet efter dagens præstation er pigerne klar til eventyret på Bali. I overbevisende stil vandt de gruppen, mens kadet 

synkon pigerne, som i dagens anledning, pga. manglende modstand i egen gruppe, var blevet flyttet en klasse op, kunne tage sig af bronzen. Ida 

Axø (Fredericia) og Eva Sandersen (Holbæk Musool) dannede team med Lærke Pedersen (Lyseng). 

 

VM deltagerne var dog langtfra de eneste som strålede om kap med efterårs solen i Budapest. Både landsholdsdeltagere og talenter gjorde det 

virkelig flot og viste at Danmark i teknik sagtens kan være med i den europæiske top. 

 

I Kadet Pige klassen var Eva Sandersen (Holbæk Musool) de andre modstandere overlegen og tog guldet. Samme kunststykke gjorde Skives 

dame synkron bestående af Nikoline Frølich, Julie Frederiksen og Cecilie Paulsen. Lis Boring (Bornholm) tog sig ligeledes af guldet i Master 3 

dame. 

 

Næste opgave for landsholdet bliver ISO i Horsens d. 12.oktober. 

 

VM afholdes på Bali, Indonesien fra d. 31.oktober til 3.november. 

 

 

Udvalgte resultater fra ETU A-class, Ungarn Open 2013: 

 

Junior par 

Maria Buchardt (Gladsaxe) / Jonas Walter (Bornholm) - Guld 

 

Par under 29 

Sanne Jensen / Thomas Purup (begge Skanderborg) – Bronze 

 

Par over 30 

Marlene Sandersen (Holbæk Musool) / Jørn Andersen (Herlev) – Bronze 

 

Junior Team Dame 

Maria Buchardt (Gladsaxe) / Annaline Søeberg (Gladsaxe) / Cornelia Heinisch (Gladsaxe) – Guld 

Eva Sandersen (Holbæk Musool) / Ida Axø (Fredericia) / Lærke Pedersen (Lyseng) - Bronze 

 

Kadet Piger 

Eva Sandersen (Holbæk Musool) – Guld 

Ida Axø (Fredericia) - Bronze 

 

Junior Dame 

Maria Buchardt (Gladsaxe) – Sølv 

Annaline Søeberg (Gladsaxe) – Bronze 



 

Junior Herre 

Jonas Walter (Bornholm) – Sølv 

 

Senior Herre 2 

Kim Nedergaard (Skive) - Sølv 

 

Senior Dame 2 

Marlene Sandersen (Holbæk Musool) - Bronze 

 

Master 2 herrer 

Jørn Andersen (Herlev) – Sølv 

 

Master 3 Dame 

Lis Borring (Bornholm) - Guld 

 

Pige rødbælter 

Alberte Frandsen (Skanderborg) – Guld 

 

Drenge rødbælter 

Mike Terkelsen (Skanderborg) - Guld 

 

Med sportslig hilsen, 

Mark Lee Larsen 

Tekniklandsholdstræner 

Spørgsmål og svar vedr. udtagelseskriterierne - Update 
Vi har i talent- og eliteudvalget for kamp, modtaget en række spørgsmål vedr. udtagelseskriterierne. For at alle har ens informationer 

har vi lavet en lille oversigt over spørgsmål og svar herunder. 

 

Spørgsmål 1 

Hvor mange points får man hvis man stiller op i en vægtklasse uden modstander? (dvs. kun en i vægtklassen) 

 

Svar 1a 

Hvis man ikke ønsker oprykning eller dette ikke er muligt, gives der ikke points 

 

Svar 1b 

Hvis man rykker op til næste vægtklasse, bestemmer man selv om man ønsker at eventuelle points skal registreres i den oprindelige eller 

oprykkede vægtklasse. Dokumentation for oprykning skal fremsendes ved registrering af points. 

 

Spørgsmål 2  

Hvornår skal points for WCTT indsendes og til hvem? 

 

Svar 2:  

På første møde i talent- og eliteudvalget defineres hvilke informationer der skal indsendes samt procedure for indsamling af points. Første 

indsamling af points forventes derfor at være i løbet af oktober. 

 

Spørgsmål 3 

Hvorfor giver EM points, når ikke alle kan deltage? 

 

Svar 3 

Der var blandt de trænere og klubformænd der deltog på mødet vedr. udtagelseskriterier, bred opbakning for at resultater skal vægte tungt - 

herunder mesterskaber. Samtidigt skal det bemærkes at udøvere der ikke deltager til EM har 1-2 andre stævner før EM, som en udtaget måske 

fravælger. 



 

Spørgsmål 4 

Hvorfor skal der udvælges 3 stævner i forbindelse med udtagelseskriterierne. 

 

Svar 4: 

Der var blandt de trænere og klubformænd der deltog på mødet vedr. udtagelseskriterier, bred opbakning for at man ikke skal kunne "købe sig" 

til en masse points ved at deltage i mange A-Class stævner og derved optjene points baseret på en enkelt er to vundne kampe per stævne. 

Prioriteten er at man viser at man kan gå langt (dvs. få mange points) flere gange og samtidigt skal det være muligt at fravælge et enkelt eller to 

stævner af personlige årsager/pga. skader uden at misse chancen, hvis man er den mest egnede. Derfor fokuseres der på opnåede resultater i 3 

stævner. 

 

Spørgsmål 5 

Ved tilmelding ser det ud som om Russia Open benytter OL vægtklasser. Hvad hvis man ikke stiller op i en OL klasse i forbindelse med 

udtagelseskriterierne? 

 

Svar 5 

På invitationen står de normale vægtklasser nævnt - hvis det viser sig at OL klasserne bliver benyttet, vil vi følge proceduren beskrevet i svar 1a. 

Dvs. at man selv bestemmer, om man ønsker at eventuelle points skal registreres i den "oprindelige" vægtklasse eller i OL vægtklassen. 

 

Spørgsmål 6 

Hvad menes der med kolonen "Vundet 2+ kamp"? 

 

Svar 6 

Ideen med 2+ er at første kamp nogle gange kan være meget let. Der var derfor et ønske om at give flere points for kamp nummer 2, 3, 4 osv. 

 

Spørgsmål 7 

Hvordan beregnes point for en vunden medalje? 

 

Svar 7 

Hvis man eksempelvis har vundet 3 kampe til et A-Class stævne og samtidigt har fået bronze, får man: 

 

2 point for første vundne kamp + 3 point for anden vundne kamp + 3 point for tredie vundne kamp + 4 point for bronze = 12 points 

 

Spørgsmål 8 

Optjenes der point i henhold til minimumskravene til WCTT, Polish Open og DM? 

Dvs. kravet om 25 point på ranglisten. 

 

Svar 8 

Ja 

 

--------------------------------------------- 

 

Skulle der være øvrige spørgsmål, kan disse for nuværende sendes per e-mail til Lars eller Per fra HB. 

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Morild 

Medlem af Hovedbestyrelsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Hjælpetræner 
Lørdag 30/11-2013 afholdes der hjælpetrænerkursus i Nørrebro Taekwondo klub. 

 

Se kalenderen for nærmere oplysninger. 



Talent- og Eliteudvalget Teknik 
Hovedbestyrelsen har udpeget de 5 medlemmer til Talent- og Eliteudvalget Teknik, udfra de ansøgninger der er indsendt. 

 

Flg. 5 personer skal fremover varetage Talent- og Eliteområdet i Teknik: 

 

Christina Bruun Nielsen, Vejle 

Mikael Skov Kronborg, Holbæk 

Ann Oxholm Olsen, Islev 

Lars Morild, HB 

Lars Gregersen, HB 

 

Vi glæder os alle til at komme i gang med at fortsætte den gode udvikling indenfor Teknikområdet. 

 

På vegne af Hovedbestyrelsen 

Lars Gregersen, HB 

WTF Global Athlete License 
Fra 2013 og fremover skal alle udøver der deltager i A class stævner samt coaches og officials til mesterskaber som EM, VM og OL have 

en G.A.L. licens(Global Athlete Licence) fra WTF. Dette gælder både for kamp og teknik. Licensen koster ca. 180 kr. pr. år, men man 

kan vælge at købe licensen for flere år ad gangen, og der ved sparer penge. 

 

Klubben skal sende en mail til Michael Gandø på mg@taekwondo.dk med følgende informationer: 

fornavn, mellemnavn, efternavn, køn, fødselsdag, email adresse, bopælsadresse, post nr, by, land, telefonnummer, statsborgerskab, 

grænsepasnummer, grænsepas startdato, grænsepas udløbsdato, bælte grad, Kukkiwon certifikat nr., disciplin(kamp/teknik/begge), ønsket 

medlemskab (udøver, team official, coach) højde og vægt 

Link til ansøgningssekmaet for udøvere under 18 år er HER og følgende skal vedhæftes mailen:  

 

Portrætfoto i farver(Størrelse: 2*2.5 cm i 236*295 pixel. Det skal have hvid baggrund og i øvrigt leve op till reglerne om pasfotos = ingen 

synlige tænder, ingen solbriller, hovedbeklædning. Man skal have front til kameraet og det er kun skuldre og ansigt der er synligt) 

Grænsepas kopi - dvs. scan den side med billede og underskrift 

Dan Card kopi - eller Dan Certifikatkopi hvis man ikke har Dan card. 

ALLE DOKUMENTER SKAL VÆRE I DERES EGEN FIL. DVS. IKKE BILLEDE OG PAS I SAMME DOKUMENT SELVOM DET ER 

NEMMERE AT SCANNE. Lav venligst ikke foto af dokumenter. De skal scannes og gemmes som jpg-filer. 

 

Hvis du er under 18 år, skal G.A.L. licens ansøgning udfyldes, og underskrives af udøver og forældre.  

Mangler der informationer, dokumenter eller er dokumenterne ikke i den ønskede kvalitet / format vil ansøgningen blive afvist. Det er et 

computerprogram hos WTF, som afgør om tingene er i orden og den oplyser desværre ikke altid hvad et evt. afvist dokument fejler 

 

Priser for WTF GAL licens: 1 år 30$ - 2 år 55$ - 3 år 80$ - 4 år 105$ 

 

Alle dokumenterne gemmes i JPG format, og beløbet indsættes på Dansk Taekwondo Forbunds konto: Sydbank A/S - Reg.: 7703 kontonummer: 

0001104755 

 

Alle ansøgninger skal indsendes klubvis også for fornyelse. Dvs. at en repræsentant for klubben indsender en liste med (GAL-nummer ved 

fornyelse), navn på den enkelte samt ønskede gyldighedsperiode: 

 

DEN-1111 Peter Petersen 2 år. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/WTF_Licence_Application_Form.pdf


 

Listerne bedes sendt til mg@taekwondo.dk i perioden 14. oktober - 15. november, så vil de blive ekspederet i indeværende år, således dem der 

skal til US Open i januar 2014 eller German Open Teknik februar 2014, har gyldige licenser. 

 

Helt nye licenser til 2014 skal være bestilt INDEN 1. november 2013. 

 

Vi har oplevet, at godkendte licenser har mistet deres “approval” og at dokumenter skal oploades igen. I disse tilfælde, vil DTaF bede om at få 

fremsendt jeres dokumenter igen. 

DTaF har ikke indflydelse på hvornår og hvor ofte WTF fremsender licenskort og der må påregnes nogen ventetid. Men når licensen er godkendt 

modtager man en mail med login og adgang til at printe en papirkopi. 

Der er fra WTF´s side ikke lagt op til at kup-grader skal deltage ved internationale stævner eller mesterskaber. Det har dog indtil nu været muligt 

at deltage ved A-class stævner. Men licenser uden dan-certifikat bliver afvist ved mesterskaber, som EM og VM-tilmelding. Det er ikke noget 

DTaF har indflydelse på. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Forbundet vil rigtig gerne støtte klubbernes aktiviteter for 

bredden, men…. 
Der er dog en række krav, der skal være opfyldt for at forbundet kan yde denne støtte. 

 

Et af de vigtigste krav er, at der indgås aftale med forbundet inden aktiviteten sættes i gang. Dvs. allerede inden, at der laves invitationer. 

Aktiviteten skal nemlig arrangeres og udføres i samarbejde med forbundet og DTaF’s logo skal på invitationen. Dette betyder også, at forbundet 

gerne vil give en hånd med i forberedelser og administration. Forbundet kan f.eks. hjælpe med at: 

 

 Administrere tilmeldinger og deltagerbetaling 

 Udforme invitation 

 Lave PR på forbundets hjemmeside 

 Skrive artikel om aktiviteten til lokalavis og hjemmeside 

 Mødes med klubben og udforme handlingsplan for forberedelse og gennemførelse af aktiviteten 

Kontakt udviklingskonsulent, Mia Bergsbo, og aftal rammerne for samarbejdet før I går i gang med aktiviteten, 

på udviklingskonsulent@taekwondo.dk. 

Forbundet støtter for eksempel: skolesamarbejde, ferielejre, projekter for foreningssvage, træf og samlinger. 

Hvor mange deltagere skal man minimum være? Skal der laves deltagerliste? Læs mere om de specifikke krav til den enkelte aktivitet HER. 

Audition - talentholdet teknik OBS NY DATO 
Da der muligvis går uopdaget talenter rundt i landets forskellige taekwondo klubber, har du hermed chancen for at komme til audition 

og blive udtaget til talenthold i teknik 2013/2014. Selve auditionen består af en teknisk og fysisk prøve. Der vil blive afholdt auditions 2 

gange årligt i hhv. jylland eller på sjælland. 

 

Dato: Søndag den 17. november 2013 

 

Sted:  

mailto:udviklingskonsulent@taekwondo.dk
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Haandbog/2013_Tilskudsmidler_til_klubbernes_bredde_NY.doc


Gladsaxe Taekwondo Klub 

Skolesvinget 10 

2860 Søborg 

 

Program søndag: 10.00-10.30 Ankomst 

10.30-12.30 Træning 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-15.00 Træning 

15.00-15.30 Afrunding af dagen 

 

Adgangskrav: 12 år og 6. Kup 

 

Prøvens indhold: se nedenfor 

 

Tilmelding: Fulde navn, fødselsdato, bælte, klub, telefon, mail. 

Tilmelding senest 14 dage før. Tilmelding til Kim Nedergaard ( naestformand@skivetaekwondo.dk )  

 

Husk at medbringe dobok, bælte, løbetøj og løbesko. 

 

Mvh. 

 

Talenttræner teamet  

 

Jonas Bryde, Sanne Jensen, Signe R.S. Jørgensen og Kim Nedergaard 

 

INDHOLD: 

Teknisk 

Her forventes at man på forhånd kan sine taeguek/poomser og gerne 2-3 taegeuk højere end sin bæltegrad. Derudover vil vi lægge vægt på hvor 

god man er til at koordinere samt at lære nye teknikkker  

 

Fysisk 

Balance  

- Stå på et ben, hælen skal være fri af gulvet 

Yeop chagi styrke (uden støtte)  

- 90 grader i mindst 60 sek 

- Hovedhøjde i mindst 10 sek 

Ap chagi styrke (uden støtte) 

- 90 grader i mindst 45 sek 

- Brysthøjde i mindst 15 sek 

Planke 

- Mindst 2 min 

Armstrækker 

- Max antal 

Springkraft  

- Afsæt med samlet ben  

Smidighed (split & spagat) 

Kondi (Bip/yo yo test)  

- Forventes middel kondital jvf.  

http://www.motion-online.dk/konditionstraening/testning/konditalstabel_-_hvad_er_et_godt_kondital%3F/ 

Etablering af Talent- og Eliteudvalget for Kamp 
Hovedbestyrelsen har udpeget de 5 medlemmer til Talent- og Eliteudvalget Kamp, udfra de ansøgninger der er indsendt. Flg. 5 

personer skal fremover varetage Talent- og Eliteområdet i Kamp: 

 



Mickey Svendsen, Risskov 

Lars Klinge, Brande 

Susanne Mai Olsen, Rødovre 

Lars Morild, HB 

Per Holdt Madsen, HB 

 

Vi glæder os alle til at komme i gang med at fortsætte den gode udvikling indenfor Kampområdet. 

 

Det kan oplyses at udvalget holder deres første møde Mandag d. 21/10 2013. 

 

Talent- og Eliteudvalget for Teknik holder deres første Onsdag d. 23/10 2013. 

 

På vegne af Hovedbestyrelsen 

Ejnar Mikkelsen 

Test af ny onlinetilmelding for kurser. 
Så er vi ved at være klar med onlinetilmelding til kurser og lejre. 

 

Vi beder klubbernes tilmeldingsansvarlige om hjælp til at teste funktionaliteten. 

Hvis I finder fejl bedes i skrive til breddekonsulent@taekwondo.dk. 

Du kan finde vejledningen HER. 

Træner 1A 
Lørdag 18/1-2014 afholdes der træner 1A kursus i Vejle Taekwondo klub. 

 

Se kalenderen for nærmere oplysninger. 

Nyt fra udviklingskonsulenten 
Andet nyhedsbrev fra udviklingskonsulenten med nyheder og inspiration fra bl.a. klubber og DIF. 

 

Læs om to koncepter, som klubberne kan få støtte fra forbundet til at starte op: Familiehold og Gråbæltehold. 

Læs brevet HER. 

VM Poomsae i Bali forude! 
Det danske tekniklandshold er netop rejst til Bali for at deltage i Teknik VM i Taekwondo. Det er en forholdsvis lille dansk trup som 

deltager i årets VM, men motivationen er i top og træningsindsatsen frem mod VM har været fremragende. Samtidig er 

forventningerne også store til de danske udøvere. 

mailto:breddekonsulent@taekwondo.dk?subject=Test%20af%20onlinetilmelding%20kurser/lejre
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Medlemsregistrering/23-10-2013_Vejledning_Tilmeld_Kurser_og_Lejre.doc
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Nyhedsbrev2Ny.pdf


 

Hermed den sidste vurdering af de danske chancer ved VM på Bali inden afrejsen: 

 

Junior Herre - Jonas Walter (Bornholm) 

EM sølvinder Jonas Walter har i år været en komet og i forhold til for bare et år siden er det en helt anden Jonas man ser. Sparkene har altid 

været gode, men de er blevet endnu bedre ligesom Jonas har fået midt mere muskler på kroppen hvilket giver ham langt bedre håndteknikker. 

Siden EM har Jonas fortsat denne udvikling og ligger i øjeblikket som en klar nummer 1 på ETU's rangliste. Det bliver således spændende at se 

hvad Jonas kan bringe det til på Bali. Jonas har utvivlsomt medalje potentiale, men konkurrencen er ben hård og det er marginaler på dagen som 

afgør hvor medaljerne ender. Jonas er debutant til VM, men kan trække på sin erfaring og gode oplevelser fra EM. 

 

Junior Dame - Annaline Søeberg (Gladsaxe) 

Som Jonas har Annaline også været inde i en eksplosiv udvikling i år. I hendes debutant år på landsholdet har hun formået at blive udtaget til 

både EM og VM og hun ligger også nummer 1 på ETU's Europa Rangliste, tæt forfulgt af landsholdskameraten Maria Buchardt på 2.pladsen. Til 

EM viste Annaline hun har internationalt niveau og det var nok kun en personlig fejl i finalen som afholdte hende fra at tage medalje. Annaline 

har hvad der skal til for at tage medalje til VM, hun har fabelagtige flotte lodrette spark, skarpe håndteknikker og viljen til at vinde. Junior dame 

gruppen er dog een af de stærkest besatte grupper, så igen kan alt ske. Annaline har trænet meget synkron, hvilket har givet hende mere overskud 

på banen og bedre flow. Annaline og også debutant til VM. 

 

Junior Pair - Maria Buchardt (Gladsaxe) og Jonas Walter (Bornholm) 

Jonas får en ekstra chance for medalje når kan med Maria skal vise deres kompetancer i mixpar. Til EM lykkes det at hente en bronzemedalje og 

der er ingen grund til de ikke kan gentage dette til VM. Maria og Jonas har trænet meget sammen og supplerer hinanden godt. Begge kan sparke 

så højt det næsten gør ondt at se på, og de har god fornemmelse af hinanden. Samtidig fungerer de godt som et team med stor forståelse for 

hinanden og støtter hinanden optimalt. Maria deltog sidste år til VM i Columbia, og denne investering gav bonus til EM, da Maria slet ikke 

havde samme nerver på som til sidste VM. Forhåbningen er derfor at Maria igen kan tage dette med til kommende VM og sammen med Jonas 

yde en optimal præstation, som er nødvendig for at vinde medaljer. Samtidig har Maria vist stor teknisk fremgang og er i dag klasser bedre end 

for et år siden. Blandt andet har Maria fået meget bedre styr på den mentale del og har fået meget mere overskud til stævner. Det er første gang 

man til VM har junior pair med på programmet. 

 

Junior Team Dame - Cornelia Heinisch, Maria Buchardt og Annaline Søeberg (Alle Gladsaxe) 

Som Jonas får Maria og Annaline også en ekstra chance for at hente medaljer. Sammen med Cornelia skal de tre Gladsaxe-piger forsøge at vise 

hvad syv måneders intensiv træning kan gøre. De var ikke udtaget til EM, da de her ikke havde fået trænet nok sammen, men efterfølgende har 

de trænet flere gange ugentligt. Cornelia blev ekstraudtaget til landsholdet i sommer, og dette var på baggrund af den fremragende 

trænningsindsats og udvikling hun har vist og opnået gennem synkrontræningen. Assisterende træner Finn Buchardt har investeret meget tid i 

dette synkronhold og resultat fornægter sig ikke. Efter udtagelsen er Cornelia bare fortsat med at udvikle sig, og dette har gjort at synkronholdet 

også er et godt medaljebud til VM. Cornelia er debutant til større mesterskaber som EM og VM, og derfor er der arbejdet målrettet med de 

mentale forberedelser, ligesom Cornelia kan trække på Annalines og Marias erfaringer. Det er positivt at se hvor godt de tre piger samarbejder, 

og så er det ligeledes første gang man har denne gruppe med til at VM. 

 

 

Om den samlede vurdering til VM udtaler landstræner Mark Lee Larsen "Jeg ville ikke synes det var urimeligt hvis vi kommer hjem med 4 

medaljer, men det er nok mindre realistisk. Der er så hård konkurrence og det er marginaler som skiller de bedste. Det kommer helt an på 

lodtrækningen omkring hvilke runder som skal vises i finalen, ligesom det kommer an på dommerne - hvad de måske vægter specielt meget på 

dagen. Derfor er det et lotteri og jeg vil ikke være det mindst skuffet hvis vi kommer hjem uden medaljer, blot præstationen har været i orden. 

Forberedelserne har været utrolig seriøse og stemningen blandt deltagerne er rigtig god, de har det godt med hinanden. Jeg ved at udøverne har 

potentiale til medaljer og vi går efter podiepladser, men det må ikke være en stor skuffelse hvis det glipper, sålænge blot præstationen har været i 

top." 

 

Sidste års VM bronze vinder Lis Borring (Bornholm) har desværre meldt fra til VM i år pga arbejdspres i hendes firma. Den tidligere danske 

verdensmester KyTu Dang (Rødovre) skal igen fungere som board supervisor og stiller derfor ikke op ved VM. Ærgerligt da det var to helt 

oplagte medaljer Danmark går glip af. 

Allerede tirsdag er der lodtrækning, mens stævnet først officielt går i gang torsdag, hvor vi skal forvente at vores individuelle juniorer skal på 

banen. Men indtil da, mon ikke der så bliver lidt tid til at kigge op stranden og poolen mellem træningerne? 

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 



& 

Infoafdelingen 

VM Poomsae: God stemning og fornuftig lodtrækning 
51 nationer og 439 atleter er tilmeldt dette års teknik VM som netop nu afholdes på Bali. Som altid har der været udmeldt større og 

mindre justeringer fra dommerne inden VM starten torsdag, som det danske VM hold skal forholde sig til. Lodtrækningen for de 

danske deltagerer var fornuftig men langt fra nogen ønskelodtrækning. 

 

Danskerne skal på følgende dage: 

 

Torsdag d. 31.10 

Junior Herre: Jonas Walter (Bornholm). 

Der er 25 deltagere i gruppen. Jonas starter som nummer 4 i hans delgruppe ud af 12 og 6 går videre til semifinalen. Favoritterne fra Korea er 

med i gruppen, ligesom Iran og Filippinerne er værd at bemærke.  

Jonas fik følgende figurer udtrukket: Indledende T7 og T5, Semi T8 og P2, Finale P3 pg P1. 

Indledende passer godt til Jonas og finale runderne er optimale. Semifinalen er derimod ikke Jonas foretrukne figurer. 

 

Junior Dame: Annaline Søeberg (Gladsaxe) 

Her er 22 deltagere i gruppen og Annaline starter som nummer 5 ud af 11 og 6 går videre til semifinalen. 

Annaline skal vise følgende figuerer: Indledende T4 og T6, Semi P1 og P3 og Finale T8 og P2. 

Også her er de indledende gode til Annaline, men både Korea, Vietnam, Tyrkiet, Spanien, Iran og værtsnationen Indonesien er i denne gruppe, 

så det bliver hårde odds, idet alle de nævnte lande er potentielle medalje kandidater. Kommer Annaline til semifinalen kan hun imponere med 

sine spark, mens specielt P2 i finalen ikke har været en favorit hos Annaline, men vi har netop arbejdet målrettet med denne figur med godt 

resultat. 

 

Fredag d. 1.11. 

Junior Pair: Maria Buchardt (Gladsaxe) og Jonas Walter (Bornholm). 

Det danske par skal konkurrere mod 19 andre par og starter som nummer 4 ud af 10, hvor de bedste 5 går videre. Der er hjemmebane 

favoritterne fra Indonesien i gruppen samt Iran, Spanien og Thailand som man bør notere. 

I indledene skal der vises T4 og T6, hvilket er ganske fint. Semifinalen byder på T5 og P2, hvor den sidste altid kan give problemer, men til 

gengæld venter P1 og P3 i finalen som de glæder sig til at vise. 

 

Lørdag d. 2.11. 

Junior Team Dame: Cornelia Heinish, Maria Buchardt og Annaline Søeberg (Alle Gladsaxe) 

De danske piger er direkte i videre til semifinalen hvor de er 10 hold. De lokale favoritter samt USA, Tyrkiet og Taiwan bliver de største 

konkurrenter. 

Pigerne slipper heller ikke for P2 som sammen med P1 skal vises i semifinalen. I finalen venter P3 og T6 hvilket pigerne er ganske godt tilfreds 

med. 

 

Her et lille øjebliksbillede med sjove episoder fra de første dage siden ankomsten til Bali: 

"Stemningen er rigtig god og poolen bliver brugt flittigt når vi ikke træner. Med 30 grader i skyggen er vandet dejligt og den største bekymring 

for trænerne er om udøverne bliver solskoldet. 

Vi var ude og se et tempel hvor Annaline blev overfaldet af 3 aber, som sad og rodede i hendes hår så det blev helt uglet. Landstræneren måtte 

træde hjælpende til med håndledslåse og lokke med bananer. Hverken dyr eller mennesker kom til skade. Jonas spørger dagligt tjeneren om 

dagens pris på hummer og vælger så noget andet mens Cornelia tager andre nationers nøglekort og ændrer det til sit eget værelse. Maria opfører 



sig pænt, men ligner snart Rudolf (ham med tuden), og sætter Finn igang med at vaske dobogs." 

 

 

Alle danskere er klar til start og top motiverede for at yde deres bedste opg gå direkte efter en plads på medaljeskamlen, om det giver medaljer i 

sidste ende er desværre op til dommerne 

 

Landsholdstræner 

Mark Lee Larsen 

&  

Infoafdelingen 

VM Poomsae 2013: Ærgerlig start for Danmark 
Første dag til VM på Bali bød på hurtige exit til Danmark. Præstationerne var godkendte men, lodtrækningen til delgrupperne viste sig 

at være sværere end forventet. 

 

Jonas Walter (Bornholm) var første dansker på banen. Jonas var tændt og klar på opgaven, men udførte første figur på ”safe-mode”, som han 

blev straffet hårdt for. I anden figur var Jonas tilbage som lyn og torden, men dommerne havde låst sig fast på pointene og gav slet ikke kredit 

for præstationen, hvilket gør at han ender lige udenfor gruppen af deltagere som går videre til semifinalen. 

 

Annaline Søeberg (Gladsaxe) fulgte efter Jonas og også hun var klar til opgaven. På forhånd var der lagt op til, at der skulle en toppræstation til, 

idet hun var i delgruppe med stort set alle medaljefavoritterne. Dette betød at Annaline satsede men desværre også oversatsede – alle spark blev 

sat lodret op, men det medførte enkelte balancefejl som kostede semifinale pladsen. 

 

Det var tydeligt at se tendensen. Alle de asiatiske lande og de store nationer i tekniksammenhænge bliver i den grad favoriseret. Er man fra 

”favorit nationerne” kan man tillade sig at lave store fejl, som ikke bliver straffet, mens de mindre nationer som Danmark øjeblikkeligt får 

strafpoint. Eks. landede udøvere fra både Tyrkiet, Iran og Vietnam uden for startpletten. Dette skulle koste 0,3 men dette fremgik ikke af 

pointene. Den koreanske junior herre lander en hel meter fra startpletten og scorer stadig dagens højeste score i finalen. Man bemærker samtidigt 

at Korea, Iran, Vietnam, Thailand og Taiwan besætter alle topplaceringerne i begge grupper. 

 

Ingen europæiske eller syd- el amerikanske nationer formåede at få medalje. Den asiatiske hjemmebane favorisering var således netop så udtalt 

som frygtet. Et eksempel på dette er verdensmesteren fra sidste år i junior dame – pige fra Colombia kom slet ikke med i finalen i år. 

 

Et tredje problem er lodtrækningen til delgrupperne. Der var i begge junior grupper markant niveauforskel på dem, som var gået videre til 

semifinalen i de to grupper, hvor stort set alle fra hhv. Jonas og Annalines gruppe gik videre til finalen og senere skulle vise sig at tage 

medaljerne. Lodtrækningen til startrækkefølgen og poomse’er var fornuftig, men lodtrækningen til delgrupperne viste sig at være et stort 

problem.  

 

Både Jonas og Annaline er tilfredse med deres præstation og der er stort set ikke noget vi kunne have gjort bedre i optakten, hverken hjemme 

eller på stævne dagen. Derfor er de fortrøstningsfulde og er nu virkelig opsat på revanche i hhv. Pair i morgen og Team på lørdag. 

 

I morgen skal Jonas og Maria på ca kl 11 lokal tid og igen om eftermiddagen omkring kl 15 lokal tid hvis de går videre til semifinalen. 

 

Stævnet kan streames live HER 

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

VM Poomsae 2013: Niveau haves, medvind søges! 
Anden dagen ved VM i Bali forløb ikke meget bedre. Der var store forventninger til EM bronze vinderparret Maria Buchardt 

(Gladsaxe) og Jonas Walter (Bornholm), men igen skulle det vise sig at dommernes afgørelser havde afgørende betydning. 

http://www.livestream.com/wtftaekwondotv


 

Maria og Jonas var også kommet i en hård delgruppe, hvor Thailand, Iran og Indonesien var favoritter til at gå videre fra indledende runde og til 

at vinde medaljer. Landsholdsledelsen vurderede, at Danmark så skulle slås med Spanien, Colombia og Italien om de resterende to pladser til 

semifinalen, mens man ikke lagde stor vægt på Egypten, Rusland og New Zealand. Efter at have set disse tre lande varme op, mente alle 

danskere sig bekræftet i denne antagelse. Sådan skulle det desværre ikke blive. 

 

De danske juniorer leverede en stabil indsats. Hvis man skal fremhæve muligheder for forbedringer, så var deres front spark ikke så skarpe som 

de plejer, og manglede lidt i forhold til flere af konkurrenterne. Men dommerne straffede dette meget hårdt. Pointene var dog nok til at slå både 

Italien og Spanien, førstnævnte vandt sølv til sidste EM. Man skulle så tro at semifinalen var i hus, men desværre ikke. Af uransagelige årsager 

fik Rusland og Egypten så høje point de strøg forbi Danmark og andre nationer, og tog dermed semifinalen fra Maria og Jonas. Hverken Egypten 

eller Rusland havde noget af gøre i den semifinale og skilte sig meget niveaumæssigt ud. At Egypten gik endda videre til finalen og slog bl.a. 

dygtige nationer som Vietnam og Kina, understreger blot de tvivlsomme dommerkendelser. Man bemærker at dommerlederen er fra Egypten. 

 

Maria og Jonas havde niveauet til mere. Eksempelvis lå de kun 0,1 pint fra Colombias junior pair, som bestod af sidste års guldvinder i junior 

dame og en bronzevinder i junior herre. De formåede heller ikke at komme videre fra indledende runde og den colombianske delegation var 

rasende. 

 

Igen i finalen kom favoriseringen af de asiatiske lande til udtryk. Ikke et eneste europæisk hold var i finalen, og vinderne fra Thailand kunne 

misse startpletten uden at man kunne se det på pointene og værterne fra Indonesien, som fik bronze kunne have flere balancefejl og sidespark 

uden kraft uden pointene ændrede sig væsentligt. Tendensen fra i går var uændret. Små lande bliver øjeblikkelig straffet meget hårdt for fejl eller 

mangler mens andre nationer kan slippe af sted med det meste. Helt bogstaveligt kunne man se denne tendens hos Iran. Deres dragt var ikke 

reglementeret jvf. de meget skrappe krav WTF stiller. Alligevel fik de lov til at stille op i denne dragt uden anmærkninger. 

 

I morgen får Maria og Danmark sidste chance for en finaleplads og medaljer. Annaline Søeberg, Cornelia Heinish skal sammen med Maria 

Buchardt (alle Gladsaxe), forsøge at rette op på to dages uretfærdighed. Der er arbejdet lidt med tempoet og moralen er stadig høj hos alle 

danskere. Vi er således stadig fortrøstningsfulde om i morgen. Vi håber det bedste men er forberedt på det værste. Pigernes gruppe forventes at 

starte i morgen kl 15 lokal tid, Bali er syv timer foran dansk tid. 

 

 

Stævnet kan streames live HER 

 

Eller alternativt HER  

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

VM Poomsae 2013: Endelig en dansk finale 
Tredje dagen til VM i Bali var også sidste dag, hvor Danmark havde udøvere i ilden, og dermed også sidste chance for at Danmark ikke 

få lidt medvind. Men med næsten alle af de store asiatiske lande i gruppen, var det svære odds som ventede pigerne. 

 

http://www.livestream.com/wtftaekwondotv
http://www.taekwondo.dk/www.taekwondoonline.com.br


Og lad os sige det straks – der blev ikke givet medvind hos dommerne – ikke engang en lille brise. 

 

Favoriseringen af nogle nationer fortsatte, men det kunne ikke ryste pigerne, for det var de forberedt på. 

 

Cornelia Heinish, Maria Buchardt og Annaline Søeberg (alle Gladsaxe) var tændte og klar på at vise Danmark hører med i toppen. Og de gjorde 

det. En klassepræstation fra pigerne sikrede dem finalepladsen og dermed lidt oprejsning til Danmark. 

 

Det som pigerne gjorde godt i dag var, at de mentalt befandt sig hvor de skulle være. Cornelia udtalte under opverningen: ”Jeg glæder mig til at 

skulle på banen”. Dette viser rigtig meget overskud hos en debutant og de andre piger havde tilsvarende mentalt overskud, lige inden de skulle 

på banen var der overskud til at pjatte og lave ”dance-moves” med landsholdstræneren. 

 

Pigernes præstation var stærk nok til at klare et par balancefejl i semifinalen. De tyrkiske og amerikanske piger lavede begge meget store 

balancefejl, som burde have kostet meget, men de slår stadig de danske piger, så der blev ikke givet ved dørene. Dommerne bedømte stadig 

danskerne hårdt og så gennem fingrene ved fejl hos andre nationer. 

 

I finalerunden var pigerne på som de første og herefter steg pointene blot, så det blev til en 8.plads, hvilket pigerne dog kan være særdeles 

tilfredse med. Som pointene blev givet var det næsten ikke muligt at opnå mere, og det vigtigste er den ro de havde inden de skulle på banen. 

Dette kan helt sikkert hjælpe dem til andre store stævner og kan være udslagsgivende for medaljer på et senere tidspunkt, så det er uvurderlig 

erfaring pigerne har fået samtidig med de markerer sig som værende blandt de bedste i verden. 

 

Evaluering af VM 2013. 

Lad os tage det positive først. Organisationen har været super. Der har været god styr på registreringen som kun tog 15 min, informationen har 

været fint og faciliteterne har været gode. Dog var stævnehallen lige lille nok i forhold til tilskuerpladser. Noget af det bedste har været, at man 

ikke som i Colombia skulle vente timer på busser for at blive transporteret frem og tilbage. 

 

Udøverne har været topprofessionelle. Der er stadig mange ting som skal arbejdes med, men vi ser en klar fremgang i specielt sidespark. 

Danmark er nu helt med fremme hvad højde angår. Balance er stadig en faktor men i forhold til tidligere har der været færre af slagsen. Mentalt 

er udøverne kommet rigtig langt, men vi skal stadig have fokus på området og blive endnu bedre. Der er ikke råd til koldstarter til VM. Det store 

fokusområde frem mod næste VM skal være kraftgenerering. Kraft i teknikkerne er så vigtige, og her må vi indse at mange lande er foran os. 

 

Det som er mest frustrerende er dommernes pointgivning. Igen i år var der ændringer på dagen og nogle ændringer som var blevet gennemgået 

på IRC seminaret i efteråret. Derfor havde de lande, som deltog til dette seminar, en stor fordel, idet de allerede havde øvet sig på ændringerne 

hjemmefra. Det er en nødvendighed at landsholdets trænere deltager til IRC seminar op til et VM. 

 

Frustrerende er det også at måde at dømme på er så inkonsekvent som man ser. Store nationer bliver favoriseret og hvad der tillades på én bane 

hos et dommer team, tillades ikke på andre baner. Der kan skrives tykke bøger med eksempler på dette. Man kan sammenligne med kamp, hvor 

det tog årtier før det var muligt at besejre en koreaner med mindre man var udtalt overlegen. Faktisk er der flere grupper hvor koreanerne ikke 

bliver favoriseret og de taber flere guldmedaljer end tidligere, men dette gør det næste bare endnu mere forvirrende. Men ved ikke på forhånd 

hvilke lande som bliver favoriseret i hvilke grupper. Der er dog en klar tendens at det er de asiatiske lande samt samt store nationer som 

Tyskland, Spanien, Tyrkiet, Mexico og USA som får lidt ekstra på pointtavlen. 

 

WTF er også inkonsekvente, og tillader ting de ikke burde. Der var før VM udsendt meget skrappe retningslinjer omkring dobog, hvor der stod 

beskrevet, at alle lande skulle have deres NOC-kode (den officielle landeforkortelse på 3 bogstaver) på ryggen. Alligevel tillades det at Iran har 

IRAN skrevet på ryggen. Flere junior piger fra de store lande stillede op i poom-dragt selvom de var laver 15 år, dette giver ekstra point hos 

dommerne, fordi de bliver imponeret over, at en poom-bælte har så meget kraft på. 

 

Resultatmæssigt var VM 2013 en skuffelse, det skal det være når man kommer hjem uden medaljer, men med de forhold vi fik dommermæssigt, 

så kunne det næsten ikke være anderledes. Vores to største medaljehåb (og næste sikre medaljer) – KyTu Dang og Lis Borring stilede ikke op. 

Vi er yderst tilfredse med udøvernes indsats og er stolte af den finaleplads vi trods alt opnår i dag. Som skrevet inden stævnet, så måtte det ikke 

blive en skuffelse hvis vi kom tomhændet hjem, bare indsatsen var i orden. Det var den, så vi tager hjem med oprejst pande velvidende der er 

ting som vi skal hjem og arbejde videre med. 

 

Mark Lee Larsen 

Landsholdstræner 

IT udvalg udvalgt 
Hovedbestyrelsen har udpeget 3 medlemmer af IT udvalget, ud fra de ansøgning der er indsendt. 



 

Følgende 3 personer skal fremover varetage IT udvalget: 

 

Lars Morild, Formand og medlem af HB 

Hans Majlinder 

Martin Richard Skovdal 

 

Første udvalgsmøde foregår 14. november 2013. 

 

Detaljer om udvalgets opgaver samt kontaktdetaljer, kan findes under: Kontakt os | Udvalg | IT udvalg.  

 

Vi glæder og til at komme igang med de mange spændende IT projekter samt strategier indenfor området. 

 

På vegne af hovedbestyrelsen 

Lars Morild, HB 

Kvalifikation til Junior VM 2014 
Alle kæmpere, der har været igennem kvalifikationsprocessen til Junior VM 2014, og som ønsker at komme i betragtning, skal selv 

indtaste deres opnåede point i point arket og fremsende det til Talent- og eliteudvalget kamp senest d. 20. november. 

 

 

Forklaring til indtastning af point til Junior VM 2014: 

 

- først skal du downloade junior damer arket eller junior herre arket 

- udfyld stamdata med dine personlige oplysninger stamkort for udøver på landsholdet (første faneblad) 

- Du skal vælge den vægtklasse, du har klart kravene i 

- Gå til næste faneblad indtastning af point 

- Her skriver du antal vundne kampe og medaljer til de stævner, du har været med til 

- Husk at du kun må skrive enten WCTT eller Polish Open på 

- Derefter går du tilbage til det første faneblad, og ude til højre i toppen kan du se, om du har klart kravet på de 10 kampe og 25 point 

- Hvis du har det, så vælger du de 3 stævner, du vil indberette, hvis du har kæmpet i 2 forskellige vægtklasser, så skriv dem begge på 

- Husk her er der også et krav på 5 kampe og 12 point 

- Derefter sender du arket ind til talent- og eliteudvalget på mail TEU-kamp@taekwondo.dk 

- Du skal også sende pool lister ind med resultaterne som pdf fil og et link, for at vi kan kontrollere dem 

- Hvis du vil rykke en vægtklasse op til VM, skal du skrive til TEU-kamp (ifølge de udtagelseskriterier der er sendt ud) 

- Vi ved godt, at DM ikke er på, men den indtaster vi 

- Sidste friste for indsendelse af point ark er onsdag d. 20. november 

 

Med sportslig hilsen 

Talent- og eliteudvalget kamp 

Kvalifikation til Senior EM 2014, Ukraine 
Hermed følger beskrivelse af kvalifikationskrav mv. til Senior EM 2014, Ukraine 



 

Du kan downloade dokument med kvalifikationsbeskrivelse HER 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Taekwondo Forbund 

Landsholdstræner Teknik søges 
Dansk Taekwondo Forbund søger en Landsholdstræner i Teknik til at videreføre den gode udvikling indenfor Talent- og Elite udøverne 

iht. den vedtagne Talent- og Elite Strategi. Strategien munder ud i etablering af Udviklingscentre med daglig træning af Talent- og 

eliteudøvere. 

 

Stillingen er ulønnet, dog udbetales kørselsgodtgørelse.  

 

Tiltrædelse 1. januar 2014. 

 

Dine kvalifikationer: 

• Kendskab til de internationale regler inden for poomse konkurrencer. 

• Erfaring som træner på højt niveau med udvikling af Teknik udøvere. 

• Deltaget ved Internationale stævner som udøver eller coach. 

• God til at lære fra dig. 

 

Vi tilbyder: 

• En ulønnet stilling i et elitemiljø 

• Du er med til at indstille assistent træner(e), og derved få mulighed for at få indflydelse på trænerteamets sammensætning i perioden frem til 

Udviklingscentrene er oppe at køre. 

• Tæt kontakt til Talent- og Eliteudvalget Teknik 

 

Vi er i gang med implementeringen af en ny struktur i Dansk Taekwondo Forbund, og vi ser gerne du i din ansøgning kort beskriver og 

begrunder dine tanker om, hvordan netop du vil være i stand til at løfte niveauet yderligere for vore Talent- og Eliteudøvere fra hvor vi er i dag 

og frem til etableringen af et eller flere udviklingscentre. 

 

Ansøgning fremsendes på mail til TEU-Teknik@taekwondo.dk senest fredag den 22. november 2013 kl. 12.00. 

 

Der udvælges til samtaler i løbet af den følgende weekend og samtaler afholdes tirsdag den 26. november. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til ovennævnte mailadresse eller på telefon 40 52 12 55 (Lars Gregersen) 

 

Dansk Taekwondo Forbund 

Talent- og Eliteudvalget Teknik 

Mark Lee Larsen stopper som landsholdstræner 
Mark Lee Larsen og Tobias Jessen fratræder som hhv. landsholdstræner og assisterende landsholdstræner for Teknik. Både Mark og 

Tobias fratræder efter eget ønske af personlige årsager. 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/2014_Udtagelse_senior_em_ver2.pdf


 

Mark og Tobias har i en årrække været blandt profilerne på landsholdet som 

aktive udøvere, og har siden valgt at videregive deres erfaring og viden  

til nye udøvere på landsholdet gennem posten som hhv. landsholdstræner og 

assisterende landsholdstræner. 

 

Begge har medvirket til den fortsatte udvikling af vore teknikudøvere på 

højt plan, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Mark og Tobias 

for deres store indsats gennem årene, og ønske både Mark og Tobias alt godt 

i fremtiden, som bringer nye udfordringer til begge. 

 

Talent- og Eliteudvalget Teknik 

Lars Gregersen 

Møde i talent- og eliteudvalg indenfor kamp 
Seneste mødereferat fra talent- og eliteudvalg indenfor kamp (TEU-Kamp). På mødet var blandt andet følgende på dagsordenen: 

 

På mødet var blandt andet følgende på dagsordenen:  

 

- Udtalgeseskriterier 

- Talentsamlinger frem til udviklingscentrene 

- Proces for ansøgning og godkendelse af udviklingscentre 

 

Næste møde foregår på lørdag efter DM. God vind til alle kæmpere ved DM ;O). 

 

Mange sportslige hilsner 

TEU-Kamp  

Lars Morild 

Medlem af Hovedbestyrelsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Ansøg om at blive Udviklingscenter i DTaF 
Det er nu muligt for DTaF´s klubber at ansøge om at blive Udviklingscenter i DTaF for enten kamp, teknik - eller begge dele. 

Udviklingscentret er et langsigtet, forpligtende samarbejde mellem klubben, forbundet og den lokale kommune, hvor alle 3 parter i 

fællesskab arbejder hen imod at nå visionen i forbundets talent- og elitestrategi. (Kan ses i DTaF´ s koncept for Udviklingscentre 

herunder). 

 

Første ansøgningsrunde er nu i gang og løber indtil 31. jan. 2014, hvor der er deadline.  

 



Herefter vil der blive taget stilling til de indkomne ansøgninger, og ansøgerne vil få en tilbagemelding på ansøgningen. (Næste ansøgningsrunde 

løber fra 1. feb. – 31. juli 2014). 

 

Hvilke krav skal så opfyldes for at blive Udviklingscenter i DTaF?  

 

Hele forbundets koncept for Udviklingscentre med tilhørende kravspecifikationer kan ses og downloades HER 

 

Ansøgningsskemaet til Udviklingscenter kan downloades HER 

 

Evt. spørgsmål vedr. Udviklingscentre i DTaF kan rettes til enten Lars Gregersen (UC – teknik) LG@taekwondo.dk eller Per Holdt Madsen (UC 

– kamp) perholdtmadsen@esenet.dk . 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Projektkonsulent søges 
Dansk Taekwondo Forbund søger i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund en projektkonsulent til en nyoprettet stilling i forbundet. 

Ansættelsen følger forventet bevilling. 

 

Vi søger en dynamisk og selvstændig medarbejder, der tænker i muligheder frem for 

begrænsninger og som har lyst til at arbejde med mennesker. For at kunne varetage jobbet 

kræves det, at du er udadvendt, har lyst til at skabe kontakter og er god til at kommunikere. Dit 

arbejdssted kan være forbundets kontor placeret i Idrættens Hus, Brøndby eller hjemme. 

 

Vi lægger vægt på følgende: 

• Viden om og erfaring med organisationsudvikling og gerne erfaringer fra en idrætsforening 

• Erfaring med at fastholde og rekruttere medlemmer 

• God til at motivere mennesker og få dem til at se muligheder 

• Viden og erfaring med at udvikle og tilrette en træneruddannelse 

• Have kendskab og erfaring med udvikling og implementering af uddannelsestilbud 

• Skal kunne arbejde målrettet og struktureret 

• Have kendskab til office-pakken 

• Skal kunne arbejde selvstændigt, men også indgå i tæt samarbejde med forbundets 

bestyrelse, udvalg, andre frivillige, andre ansatte og DIF 

 

Vi ser desuden gerne, at du har egen bil og ønsker at benytte denne i dit arbejde, da der vil være noget kørsel forbundet med jobbet. Der må 

påregnes både aften og weekendarbejde i et vist omfang. 

 

Vi tilbyder dig: 

• Et udfordrende job med en meget afvekslende hverdag 

• Samarbejde og sparring med bestyrelse, udvalg og frivillige i forbundet samt konsulenter i 

DIF 

• Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling bl.a. gennem samarbejdet med DIF 

• Mulighed for at prøve kræfter med opgaver af forskellig karakter og med stor indflydelse på 

indholdet i jobbet, da stillingen er nyoprettet. 

 

Løn efter kvalifikationer og stillingen lyder på 37 timer pr. uge. 

Der er tale om en projektstilling i foreløbig 4 år, med mulighed for forlængelse med tiltrædelse 1. 

februar 2014 eller efter aftale. 

 

Yderligere spørgsmål: Kontakt venligst formand Ejnar Mikkelsen på emi.ejnar@live.dk eller tlf. 81 61 12 90). 

 

Ansøgningsfrist: Fredag 6. december 2013 via mail til Faglig Leder Helge Mogensen 

hmg@danskidraet.dk 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/2013-11_15_DTaF_Udviklingscenter_koncept.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/2013-11-15_Ansoegningsskema_for_at_blive_udviklingscenter.pdf


Ansættelsessamtaler gennemføres fra 9. til 11. december 2013. 

 

Lidt om os: Dansk Taekwondo Forbund er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund med ca. 8600 medlemmer, fordelt på 95 klubber i 

hele landet. Forbundet arbejder for at udbrede kendskabet til taekwondo sporten. Forbundet ledes af en valgt bestyrelse. 

 

Med venlig huslen 

Dansk Taekwondo Forbund 

400 Taekwondo kæmpere sætter rekord ved DM i Odense 

i weekenden 
Dansk Taekwondo Forbund præsenterer i weekenden igen top taekwondo i samarbejde med Odense Kommune, Udvikling Fyn A/S – 

Sport & Event. Årets DM bliver det hidtil største samlede DM der har været afholdt i Odense siden samarbejdet mellem DTaF og 

Odense Kommune, Udvikling Fyn blev etableret for 5 år siden. 

 

DM Eventen i Odense Idrætshal med både kampstævne og teknikstævne er blevet en deltagermæssig succes med i år små 400 deltagere til 

stævnerne lørdag og søndag. Lørdag er omkring 220 kæmpere i aktion i omkring 60 klasser og der er virkelig hård kamp om medaljerne i mange 

klasser. Søndag afvikles teknikklasserne med små 180 deltagere hvilket er et betydelig stigning fra sidste års DM weekend. 

 

”Vi er superglade for den store opbakning bag årets Danske Mesterskaber og den støtte vi har modtaget fra vores partnere Odense Kommune og 

Udvikling Fyn A/S samt vores lokale arrangører fra Team Odense og Munkebo Taekwondo klubber. DM Eventen har vokset sig stor og sund og 

vi glæder os til at præsentere endnu et flot arrangement for det tilrejsende og fynske publikum” udtaler DM arrangør Torben Sachmann Hansen 

fra DTaF. DM eventen bliver krydret med opvisninger af Danish Taekwondo Demonstration Team lørdag og en trampolinopvisning søndag. 

 

På kampsiden kan Dansk Taekwondo Forbund se tilbage på et positivt år med en række flotte EM medaljer ved både kadet- og juniorklasserne. 

Fokus er nu at få udpeget de kæmpere der skal satses på frem mod kommende EM, VM og til OL kvalifikation mod Rio 2016. 

På tekniksiden har årets også budt på en række EM medaljer mens VM i Indonesien tidligere på måneden blev en skuffelse for landsholdet. Så 

nu er fokus på at få afsluttet årets positivt. 

 

Dato/Program: 

Lørdag den 23/11: 

09.00-12.00: Kampe 

12.00-13.00: Pause 

13.00-16.30: Kampe 

17.00-19.00: Opvisning DTDT og udvalgte finalekampe 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Søndag den 24/11: 

09.00-12.00 Teknikstævne 

12.00-13.00 Pause 

13.00-14.00 Teknikstævne 

14.00-14.30 Trampolinopvisning 

14.30-18.00 Teknikstævne 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Sted: 

Odense Idrætshal 

Højstrupvej 5 

5200 Odense V  



 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn A/S – Sport og Event, Odense Kommune og Budoxperten 

 

Kontaktpersoner i hallen: 

Lørdag - Murad Ahmed – tlf. 2823 7212 

Søndag – John Paarup – tlf. 2025 3972 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

+4521730333 

Kom med input til hjemmesiden. 
Vi forventer snart at gå i gang med næste fase. Derfor har vi brug for dine ideer til at gøre hjemmesiden, tilmelding, historik m.v. så 

velfungerende som muligt. 

 

Tilmelding til kurser/lejre er igangsat, og vi forventer at tilmelding til stævner er klar i løbet af foråret 2014. 

 

Forbundet efterlyser dine forslag f.eks. indenfor områderne: 

 elektronisk pas 

 hjemmeside 

 medlemsregistrering 

 

  

DM Weekend 2013: David Coupar årets kampdommer 
Ved årets DM er der tradition for at hylde årets bedste præstationer. På kamp dommersiden blev årets dommer en af Danmarks mest 

succesfulde dommere David Coupar, som bl.a. sidste år spillede en prominent rolle som dommer i OL kampe i London. 

 

David var desværre ikke selv til stede ved DM, da han havde en anden dommeropgave ved et stævne i Italien. 

 

Stort tillykke til David med titlen som årets dommer. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

DM Weekend 2013: Farvel til DTDT's Jacob Christensen 



I forbindelse med DTDT's fantastiske opvisninger ved DM lørdag måtte holdet desværre sige farvel til et prominent medlem. Jacob 

Christensen har valgt at holde på DTDT efter utallige år som hhv. udøver og tidligere leder af holdet. Jacob modtog en lille farvelgave 

fra holdets nuværende leder Bjarke Follin. 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Jacob for hans kæmpe indsats som leder og udøver gennem årene. Skulle tiden og lysten komme 

tilbage er han altid velkommen igen i fremtiden. 

 

Tak fra os alle i og omkring holdet. 

Med sportslig hilsen 

Bjarke Follin og Torben Hansen 

DM Weekend 2013: Årets EM- og VM-medaljevindere 

hyldet 
Dansk Taekwondo Forbund benyttede DM til at hylde årets vigtigste medaljevindere ved DM i Odense. I spidsen for gruppen af 

medaljevindere var Lisa Kjær Gjessing som med en fantastisk præstation sikrede både EM og VM guld i 2013. 

 

Stort tillykke til alle. 

 

Med sportslig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

DM Weekend 2013: Albertslund sætter sig på taekwondo 

kamptronen 
Det blev med sjællandsk dominans, da holdkonkurrencen ved første del af DM weekenden blev afgjort i Odense Idrætshal lørdag. 

Således tog Albertslund Taekwondo Klub sig af førstepladsen i holdkonkurrencen med 110 point med klar afstand til nr. 2 Nørrebro 

med 71 point. Rødovre Taekwondo Klub hentede tredjepladsen med 50 point. 



 

Selvom den samlede holdkonkurrence ved årets DM kamp sluttede med en Sjællandsk top-3 var der i seniorklasserne mere balance mellem øst 

og vest Danmark. Således kommer 8 af 14 DM vindere fra Jylland, hvor specielt Århus klubberne slog til ved årets DM kamp. 

 

Årets Danmarksmestre i seniorklasserne blev som følger: 

 

Senior Herre klasserne, som også modtog DIF’s mesterskabsmedalje: 

-54 kg Martin Hoang, Århus Vest 

-58 kg Philip Reyes, Nørrebro 

-63 kg Jan Frederiksen, Århus Vest 

-68 kg Belal Dawoud, Vejle 

-74 kg Alfred Rydahl, Holbæk 

-80 kg Rahim Elidrissi, Albertslund 

-87 kg Mark Hansen, Århus Vest 

+87 kg Fikret Filicki, Rødovre 

 

Senior Dame klasserne: 

-49 kg Charlotte Bjelke, Risskov 

- 53 kg Michella Mathiesen, Rødovre 

- 62 kg Ann Holm, Brørup 

- 67 kg Elisabeth Knudsen, Esbjerg 

- 73 kg Mette Jørgensen, København 

+73 kg Janni V. Iversen, Esbjerg City 

 

Fuldstændig resultatliste fra DM kamp kan downlodes her: http://www.taekwondo.dk/presse_resultater.asp 

 

DM fortsætter med teknikdisciplinerne hele søndag i Odense Idrætshal. 

 

Søndag den 24/11: 

09.00-12.00 Teknikstævne 

12.00-13.00 Pause 

13.00-14.00 Teknikstævne 

14.00-14.30 Trampolinopvisning 

14.30-18.00 Teknikstævne 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn A/S – Sport og Event, Odense Kommune og Budoxperten 

 

Kontaktpersoner i hallen: 

Søndag – John Paarup – tlf. 2025 3972 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

+4521730333 



DM Weekend 2013: Årets EM teknik medaljevindere 

hyldet 
Igen søndag benytte DTaF sig af muligheden for at hylde de udøvere som tog medalje ved EM i foråret. Ved samme lejlighed blev der 

sagt et behørigt farvel til den afgående landsholdstræner Mark Lee Larsen og hans assistent Tobias Jessen, som stopper på landsholdet. 

 

Et stort tillykke til vore dygtige EM medaljetagere. 

 

Endvidere skal lyde et stort tak til Mark Lee Larsen og Tobias Jessen for det flotte arbejde de har leveret i spidsen for tekniklandsholdet. Mark 

Lee Larsen har været involveret i landsholdet siden holdets oprettelse i midten af 90'erne, så det bliver sikkert noget af en omvæltning. Men 

skulle det blive "tomt", kan han sikkert altid starte som aktiv igen ;-) 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

DM Weekend 2013: West Copenhagen sætter sig på 

taekwondo tekniktronen 
DM Weekenden i Odense fik en flot afslutning søndag, hvor DM medaljerne i teknik blev fordelt. Mest vindende i holdkonkurrencen 

blev den forholdsvis nystartede klub West Copenhagen som, med ikke færre end 8 guldmedaljer og 3 sølvmedaljer og 65 point tog sig af 

førstepladsen. Bornholm tog andenpladsen med 47 point foran Gladsaxe på tredjepladsen med 41 point. På de efterfølgende pladser 

kom hhv. Islev med 37 og Skanderborg med 26 point. 

 

Teknikdisciplinen oplever stor fremgang i Danmark og det gav sig udtryk i en rekord deltagerantal på små 200 ved årets DM i Odense. Danmark 

står stærkt i disciplinen på internationalt plan og ved DM blev årets EM medaljevindere hyldet på behørig vis. DM blev også et farvel til 

landsholdstræner Mark Lee Larsen, som efter en lang periode med flotte resultater herunder flere VM og EM medaljer, har valgt at stoppe på 

posten. 

 

Herunder følger udvalgte resultater fra DM teknik 2013: 

 

Herrer individuelt: 

-17 år Jacob Edsberg, Gladsaxe 

-29 år Benjamin Hellegaard-Harder, West Copenhagen 

-39 år Michael Schjoldager, Rødovre 

-49 år Allan Olsen, Islev 

-59 år Jamshid Mazaheri, Odense City 

 

Damer individuelt: 

-17 år Maria Skovly Buchardt, Gladsaxe 

-29 år Sanne Jensen, Skanderborg  

-49 år Anette Olsson, Skive 



-59+ år Lis Borring, Bornholm 

 

Fuldstændig resultatliste fra DM i teknik findes HER 

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn A/S – Sport & Event, Odense Kommune og Budoxperten 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Informationsafdeling 

+45 21730333 

Referat fra TEU møde 
Læs mere om ansøgning om udviklingscentre, udtagelser mv. i seneste referat fra TUE møde den 12/11 2013 

 

Med venlig hilsen 

Infoafdelingen 

Status på strategiarbejdet 
Hovedbestyrelsen har efter grundige overvejelser besluttet at flytte håndtering af regnskab og bogholderi til DIF økonomi. Samtidig 

hermed har HB også besluttet at den resterende sekretariatsbetjening fremadrettet skal udføres af et fællessekretariat, som arbejder for 

flere mindre forbund, ud fra Idrættens Hus i Brøndby. 

 

Siden etablering af den nye Hovedbestyrelse har vi i fællesskab brugt lang tid på at gennemgå strategiplanerne for de overordnede områder, som 

fremgik af visionsplanen: 

 

- Breddestrategi 

- Talent- og Elitestrategi  

- Rekruttering og fastholdelsesstrategi 

- Kommunikationsstrategi 

- Organisation og administration 

 

For så vidt angår organisation og administration blev første skridt taget med vedtagelsen af de nye vedtægter. Arbejdsgruppen havde endvidere 

lavet et analysearbejde, som blev videregivet til Hovedbestyrelsen. Ved DIF årsmødet i maj 2013 besluttede specialforbundene i Danmarks 

Idrætsforbund en ændring i grundtilskuddet, således at forbund under 2.000 medlemmer fra 2014 vil blive beskåret i deres grundtilskud. Denne 

reduktion vil blive overført til at finansiere et fællessekretariat som skal udføre opgaver for de mindre forbund. De berørte forbund har i 

fællesskab efterfølgende været med i processen med at definere hvilke opgaver, der kan løses i fællesskab. På trods af vores høje medlemstal har 

Dansk Taekwondo Forbund også været en del af dette arbejde Dette skyldes, at forbundet er en del af et eksisterende samarbejde mellem mindre 

forbund omkring faglig ledelse af udviklingskonsulenter. Et samarbejde der blev udset som et godt fundament at bygge et fællessekretariat 

videre på.  

 

På den baggrund besluttede vi i Hovedbestyrelsen at vi ønsker at træde ind i dette fællessekretariat på lige fod med de øvrige forbund.  

 

http://www.taekwondo.dk/presse_resultater.asp


Dette medfører desværre at vi i Hovedbestyrelsen har set os nødsaget til at opsige Birthe Mikkelsen som sekretariatsleder. 

 

Hovedbestyrelsen har været meget tilfreds med Birthes måde at betjene både os som HB og jer som klubber, men mener alligevel at vi med 

denne beslutning har en god mulighed for at løfte opgaverne endnu bedre. 

 

Inden udgangen af januar 2014 vil vi informere om hvorledes betjening af jer som klubber vil komme til at fungere indtil skal klubber rette 

henvendelse til Birthe Mikkelsen som hidtil. 

 

Med et fællessekretariat opnår vi en samling af personer, som bistår vores forbund i udførsel i opgaver, vi udnytter kontorfællesskabets synergier 

og faglige sparring og vi opnår fleksibilitet, gennemsigtighed og økonomiske fordele. 

 

Talent- og Elitestrategi 

 

Som det fremgår af opslaget på hjemmesiden har vi åbnet op for ansøgningsprocessen således at interesserede klubber kan ansøge om at blive 

godkendt som udviklingscenter. Fristen for ansøgning løber frem til 31. januar 2014. 

 

Funktionen som koordinator for udviklingscentrene er også blevet defineret og beskrevet og Hovedbestyrelsen vil efter næste HB-møde d. 4/12 

være klar med et oplæg på denne funktion. 

 

Breddestrategi og Rekruttering- og fastholdelsesstrategi 

 

Hovedbestyrelsen har anvendt de 2 strategioplæg som baggrund for en ansøgning til DIF om at igangsætte et 4-årigt udviklingsprojekt, som skal 

arbejde på at revidere og videreudvikle forbundets træneruddannelsesprogram. Det er endvidere planen at forbundet skal i gang med at 

udarbejde uddannelsesprogrammer rettet mod klubbernes bestyrelser. 

 

Målet med at igangsætte dette projekt er bl.a. at øge antallet af 12-24 årige med 20% ultimo 2016 

 

Hovedbestyrelsen har en forventning om et positivt tilsagn om støtte fra DIF, hvorfor at forbundet allerede nu har opslået en projektlederstilling 

 

Projektbeskrivelsen vil blive lagt på hjemmesiden efter endt behandling af DIF som sker d. 3/12-2013.  

 

Kommunikationsstrategi 

 

Sidste element i visionsplanen er kommunikation. I lighed med de andre elementer bliver første step at få udarbejdet en kommunikationsstrategi. 

Hovedbestyrelsen forventer at kunne informere mere herom i begyndelsen af det nye år.  

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

Indbydelse til 2 Talent- og elite træningssamlinger for 

KAMP i december og januar 
Talent- og eliteudvalget kamp indbyder til 2 talent- og elitetræningssamlinger i pausen imellem DM og Trelleborg Open i feb. 

 

Målgruppe: Alle kæmpere, som opfylder forbundets talentdefinition - dvs. man skal være fyldt 15 år og have kæmpet til min. 1 A- class stævne 

samt fortsat have ambitioner om at kæmpe internationalt. Seniorer, der opfylder disse A- class krav indbydes ligeledes.  

 

Samling 1: Afholdes i Vejle Taekwondo Klub i weekenden d. 14. – 15. dec. 2013. (Lørdag kl. 12 – søndag kl. 15). Der vil være 4 træningspas a 

2 timer på samlingen. Daedo stilles til rådighed af DTaF. Medbring selv personligt kampudstyr. 

Instruktør: Bjarne Johansen, Elite Vest. 

 

Samling 2: Afholdes i Rødovre Taekwondo Klub i weekenden d. 11. – 12. jan. 2014. (Lørdag kl. 12 – søndag kl. 15). Der vil være 4 

træningspas a 2 timer på samlingen. Daedo stilles til rådighed af DTaF. Medbring selv personligt kampudstyr. 

Instruktører: Steen Tiedjen, Lennart Teilgaard, Tarik Setta og Azam Nazim, Rødovre. 

 



Betingelser: 

Begge samlinger er GRATIS for deltagerne! DTaF afholder alle udgifter til bespisning m.m. under samlingen. Overnatning kan foregå i klubben. 

(Medbring selv sovepose).  

Man kan deltage i begge samlinger uanset, hvor man bor i landet. Kun transporten er for egen regning. 

 

Evt. medfølgende forældre og hjemlige trænere betaler 150, - for forplejning direkte til klubben. 

 

Tilmelding skal ske via DTaF’s onlinetilmeldingssystem under klubområdet på taekwondo.dk. Har i brug for hjælp så kontakt evt. Jan 

Jørgensen - breddekonsulent@taekwondo.dk 

 

Frist: Tilmelding skal ske senest 5 dage før samlingerne. Hhv. Den 9/12 for samlingen i Vejle og den 6/1 2014 for samlingen i Rødovre.  

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: perholdtmadsen@esenet.dk / mobil 29247619 

 

Med sportslig hilsen 

Talent- og eliteudvalget kamp 

Tid til medlemsregistrering 
Det er igen blevet den tid på året, hvor klubberne skal indberette deres medlemstal. Medlemstallene for 2013 kan indberettes fra 1. 

december 2013 og frem til 31. januar 2014. 

 

Tallene skal igen indberettes til DIF, DGI og Firmaidrættens fælles medlemsportal, Centralt ForeningsRegister (CFR), som findes på 

adressenwww.medlemstal.dk. Medlemsportalen fik sin debut for et år siden, og det er således anden gang, at foreningerne skal registrere via 

CFR.  

 

Den fælles medlemsportal blev udviklet for at gøre registreringen lettere for foreningerne - især de foreninger, som er medlem af flere 

idrætsorganisationer og dermed skulle registrere på forskellig vis til forskellige organisationer. Med indførelsen af CFR ensrettede de tre 

organisationer deres registreringsregler, så de alle kan trække informationer fra CFR.  

 

Som noget nyt er der i år indgået aftaler med fem kommuner - Hvidovre, Lyngby-Tårbæk, Herning, Vejle og Hedensted. Det betyder, at 

idrætsforeninger i disse kommuner slipper for at registrere medlemstal til kommunen. Kommunerne finder i stedet de nødvendige oplysninger 

hos CFR. Det er ambitionen, at CFR på sigt indgår lignende aftaler med resten af kommunerne.  

 

I forbindelse med at der bliver åbnet for registreringen af medlemstal, modtager alle foreninger en mail med deres CFR-nummer, som de skal 

bruge til at logge på CFR.  

 

Yderligere oplysninger og information kan findes på www.medlemstal.dk 

 

Sådan er principperne 

Som forening skal man registrere alle de medlemmer, der har været aktive i foreningen i min. 3 måneder i det forgangne år. 

Man skal med andre ord indberette oplysninger vedrørende de medlemmer, der er eller har været aktive for foreningen i perioden fra den 1. 

januar 2013 til den 31. december 2013. 

Der kan således være tale om medlemmer, som har været medlem i noget af året, men muligvis ikke er det på opgørelsestidspunktet. 

 

Hvad bruges tallet til? 

Indberetningen bruges til at opgøre DTaFs samlede medlemstal, som danner grundlag for DTaFs tilskud fra Danmarks Idræts Forbund. DTaF 

kanaliserer dels en del af disse tilskud videre ud til taekwondoklubberne via tilskud til breddeaktiviteter såsom skolesamarbejde, træf, 

klubudvikling og ferielejre. Og dels går tilskuddene til alle de andre aktiviteter, der er i forbundet: Stævner, sommerlejr, seminarer, gradueringer, 

kurser mv.  

Opdatering af pensum/historie 
Bilag 4 i DTaF’s pensum er nu opdateret. Endvidere har vi opdateret både den historiske og sportslige historie. 

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/


 

Du kan finde pensum HER, og du kan også se opdateringen HER. 

Sim Uu dangraduering 
I weekenden den 29. november til den 1. december 2013, afholdte Sim Uu Taekwondo sin vinter dangraduering på Højskolen Bosei, 

beliggende i Præstø 

 

Største dangraduering 

Dangradueringen på Bosei, (www.simuu.dk) var igen i år den største af alle de forskellige dangradueringer som afholdes rundt om i landet, og 

foreningen kunne mønstre hele 50 elever fra nær og fjern, fra en masse klubber på både Sjælland og fra Jylland. 

 

Forbundsassistance 

Til denne graduering var Sim Uu blevet kontaktet af Dansk Taekwondo Forbund, som gerne ville have hjælp til at graduere de elever der skulle 

have været oppe hos forbundet, tidligere på efteråret.  

Dansk Taekwondo Forbund, var nemlig blevet nødsaget til at aflyse deres skemalagte dangraduering, da der havde været for få tilmeldte til at 

stable en dangraduering på benene. 

Sim Uu sagde naturligvis ja, og der var således 5 elever som blev overflyttet fra forbundets dangraduering til dangradueringen i Sim Uu 

Taekwondo. 

Sammen med tilmeldingen af disse elever, var det kun naturligt at Sim Uu også tog imod et mindre hold af bestående af 2 danfortrænere fra 

forbundet, i det at Brian Rex Hansen og Mikael Oddershede deltog og bistod under hele weekenden på Bosei.  

Fra forbundet fik Sim Uu også besøg af en repræsentant fra Hovedbestyrelsen, da Johny Gramberg fik mulighed for at kigge forbi og være en del 

af weekendens forløb. 

Alt i alt var det et yderst positivt møde med forbundets repræsentanter som blev taget godt imod af eleverne og ikke mindst danfortrænerne fra 

Sim Uu. 

 

Højdan graduering 

Til vinter gradueringen her, var der 3 elever der skulle til deres 4. dan graduering: 

- Charlie Kieler 

- Tommy Lafranz 

- Philip Reyes 

Disse elever skulle både præstere fysisk såvel som mentalt og ligeledes fremlægge og præsentere en skriftlig afhandling indenfor et selvvalgt 

taekwondo område, dog guidet gennem processen af en mentor fra danfortræner staben. 

Alle 3 Sabumnim aspiranter klarede sig gennem strabadserne og kan nu med rette kalde sig Sabumnim.  

 

Tillykke 

På vegne af Sim Uu, skal der lyde et stort tillykke til alle elever både fra egne klubber såvel som fra forbundet. 

Det var en dejlig weekend præget af god gejst, ihærdighed, sved, nervøsitet og venlighed.  

Så tillykke til alle nye 1. poom bærere, 1. dan bærere, 2. poom bærere, 2. dan bærere, 3. poom bærer, 3. dan bærere samt naturligvis de 3 nye 

Sabumnim bærere. 

I har alle leveret en helstøbt indsats og kan nu glæde jer over den nye grad. 

Ligeledes skal der fra Sim Uu, lyde et stort tak for deltagelsen til Brian Rex (TU), Mikael Oddershede (Danfortræner i forbundet) samt Johny 

Gramberg (HB) for jeres deltagelse og positive ånd. Det var skønt at dele denne oplevelse med jer. 

 

God jul 

På vegne af Sim Uu ønskes alle hermed en rigtig glædelig jul og et godt og indbringende nytår, med håb om at det nye år vil bringe mange 

træningstimer i dojangen, hvor vi udfører det vi alle elsker – Taekwondo! 

 

DTaF søsætter 4-årigt uddannelses- og udviklingsprojekt 

http://www.taekwondo.dk/pensum.asp
http://www.taekwondo.dk/historie_danmark.asp
http://www.simuu.dk/


I det nye år sætter forbundet gang i et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF. Projektet skal løbe over de næste fire år og fokusere på 

en uddannelses- og udviklingsindsats inden for træner- og lederområdet samt etablering af udviklingscentre. 

 

Projektets målsætning er at fastholde flere unge i taekwondo, at uddanne og opkvalificere flere trænere og ledere samt at tilbyde 

klubudviklingsforløb primært inden for lederområdet. Tanken er, at bedre forhold og uddannelsesmuligheder for trænere og ledere i sig selv vil 

øge fastholdelsen af trænerne og lederne, men i og med, at der udvikles nogle dygtige trænere, vil også de unge udøvere blive fastholdt.  

 

Samtidig inkluderer projektet oprettelsen af udviklingscentrene med trænings- og konkurrencemiljøer på internationalt niveau, hvor de bedste 

træner sammen. Udviklingscentre, som bl.a. bygger på, at træner- og lederområdet bliver opkvalificeret, så kompetente trænere kan forestå 

træningen og kompetente ledere kan styre den organisatoriske del af det at være udviklingscenter.  

 

Dermed er mange af de mål, der blev sat i talent- og Elitestrategien, Breddestrategien og Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategien sidste år 

integreret i dette projekt. I forbindelse med projektet oprettes der en projektstilling, som allerede er slået op.  

 

Læs hele projektbeskrivelsen HER. 

Ny Landsholdstræner Teknik 
Hovedbestyrelsen har ansat Finn Buchardt i stillingen som Landsholdstræner Teknik med tiltrædelse 1. januar 2014. 

 

Finn kommer fra en stilling som assisterende landsholdstræner for tekniklandsholdet, så han har allerede været en del af den udvikling 

landsholdet er inde i nu. 

 

Finn vil i den kommende periode finde et trænerteam der kan være med til at udvikle vor elite og vore talenter yderligere. Trænerteamet skal 

efterfølgende godkendes af Talent- og Eliteudvalget Teknik samt HB. 

 

Når trænerteamet er plads vil den nye landsholdsudtagelse finde sted 

 

Vi ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med Finn. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Lars Gregersen 

Talent- og Eliteudvalget 

Tel. 40521255 

Mail lg@taekwondo.dk 

Jun. VM 2014: Sarah og Emil skal repræsentere Danmark 
Så er den danske deltagelse ved “WTF QualificationTournament for Nanjing 2014 Youth Olympic Games” samt ved “10th WTF World 

Junior Taekwondo Championships 2014” på plads. 

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Projektbeskrivelse_DTaF.doc
mailto:lg@taekwondo.dk?subject=LHT


Sarah Malykke - Risskov Taekwondo klub og Emil Lind Sørensen – Vejle Taekwondo klub er begge udtaget til at skulle repræsentere Danmark 

ved det kommende ”WTF Qualification Tournament for Nanjing 2014 Youth Olympic Games”, hvor der kæmpes om kvalifikation til Ungdoms 

Olympiske Lege senere på året.  

 

Sarah og Emil har samtidig opnået udtagelse til ”10th WTF World Junior Taekwondo Championships 2014”, der ligger i dagene efter 

kvalifikationen. 

 

Kvalifikation til Ungdoms Olympiske Lege finder sted i dagene 23. – 25. marts 2014 og Junior VM d. 26. – 29. marts 2014 i Taipei City på 

Taiwan. 

 

DTaF ønsker Emil og Sarah tillykke med udtagelsen og ser frem til et godt samarbejde frem til Youth Olympic Qualification og Junior 

Verdensmesterskaberne 2014 

 

Både Sarah Malykke og Emil Lind Sørensen er udtaget i de Olympiske vægtklasser, så de både ved den Olympiske kvalifikation og ved 

Verdensmesterskabet kæmper henholdsvis i kvinder under -49 kg og i herrer under 63 kg. 

 

Sarah Malykke er samtidig indstillet af DTaF til Åres Fund 2013. Det er DIF, Team Danmark og Politiken, der står bag kåringen, som ikke kun 

hylder den enkeltstående vinder af prisen, men også mangfoldigheden i dansk idræts talentmasse. Alle indstillede bliver præsenteret i en 

særsektion, der følger med Politiken 27. december.  

 

Med Sportslig Hilsen 

Dansk Taekwondo Forbunds talent- og eliteudvalg kamp 

Talent- og Elite kampsamling i afholdt i Vejle d. 14. – 15. 

dec. 
18 udøvere fra 8 forskellige klubber havde fundet vej til Vejle i weekenden til den første af 2 Talent- og Elite kampsamlinger arrangeret 

af talent – og eliteudvalget kamp. 

 

Bjarne Johansen stod for træningen i denne weekend, og Vejle Taekwondo klub lagde lokaler til og stod for forplejningen. 

 

Næste samling er i Rødovre Taekwondo Klub i weekenden d. 11. – 12. jan. 2014. (Lørdag kl. 12 – søndag kl. 15). Der vil være 4 træningspas a 2 

timer på samlingen. Daedo stilles til rådighed af DTaF. Medbring selv personligt kampudstyr. 

Instruktører: Steen Tiedjen, Lennart Teilgaard, Tarik Setta og Azam Nazim. 

 

Begge samlinger er GRATIS for deltagerne! DTaF afholder alle udgifter til bespisning m.m. under samlingen. Overnatning kan foregå i klubben. 

 

Talent- og Elite udvalget vil gerne takke Vejle for forplejningen og for at lægge lokaler til, samt Bjarne Johansen for træningen. 

 

Sportslig hilsen 

TEU-Kamp 

 

Tilmelding til Rødovre, skal ske via DTaF’s onlinetilmeldingssystem under klubområdet på taekwondo.dk. Har i brug for hjælp så kontakt evt. 

Jan Jørgensen - breddekonsulent@taekwondo.dk 

Inden 6. Januar 2013 

Trænerteamet på tekniksiden på plads 
Landsholdstræner i Teknik Finn Buchardt har fundet sit trænerteam, og Hovedbestyrelsen samt Talent- og Eliteudvalget Teknik har 

godkendt trænerteamet. 



 

Teamet omkring Tekniklandsholdet vil fremover se sådan ud: 

 

National Team Head Coach Finn Buchardt 

National Cadet Coach Signe Jørgensen 

National Junior Coach Sanne Jensen 

National Senior Coach Kim Nedergaard 

Sportschef Michael Gandø 

 

Trænerteamet vil indenfor kort tid foretage den nye landsholdsudtagelse. 

Vi ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med dette team. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Gregersen 

Talent- og Eliteudvalget 

Tel. 40521255 

Mail lg@taekwondo.dk 

Opstart af ny onlinetilmelding 
Så er det nye onlinetilmelding taget i brug for kurser, lejre mv. 

 

De klubansvarlige (de der i forvejen havde rettighed til at oprette medlemmer mv.) har fået rettighed til at tilmelde til disse. 

Har i kursusansvarlige i klubben, som ikke i forvejen har adgang til klubområdet, kan i maile til Jan Jørgensen 

påbreddekonsulent@taekwondo.dk med oplysning om navn, mailadresse og licensnummer på den kursusansvarlige. Så fremsendes login direkte 

til den kursusansvarlige. 

Hvis I har brug for hjælp med tilmeldingerne, så skriv til breddekonsulent@taekwondo.dk 

Du kan også afprøve funktionen på et test-kursus; se vejledning HER. 

 

Nedenfor kan du se hvilke kurser og samlinger i januar og februar, som du kan tilmelde til allerede nu ! 

 

Onlinetilmelding til stævner (teknik/kamp) kommer med i foråret 2014: 

Klubberne bedes, allerede nu, informere stævneadministrator om hvem der skal have rettighed til tilmelding til stævner kamp/teknik (hvis der er 

ændringer til de nuværende eller klubben aldrig har haft en), så dette er klart ved ibrugtagning. Mere information følger når vi nærmer os 

opstarten. 

 

Opdatering af medlemsoplysninger: 

Husk at få opdateret jeres medlemmers oplysninger via klubområdet - primært mailadresser, graduering mv. Og hvis i har brug for at prioritere 

jeres indtastning lidt, vil vi anbefale at i starter med de aktive kæmpere/teknikudøvere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen 

Webgruppen/Infoafdelingen 

 

Talent_Elite_Kamp_samling, Rødovre, 11-01-2014 - 12-01-2014 

 

Træneruddannelse 1 a, Vejle, 18-01-2014 - 19-01-2014 

mailto:breddekonsulent@taekwondo.dk?subject=Kursusansvarlig
mailto:breddekonsulent@taekwondo.dk?subject=Hj%C3%A6lp%20med%20tilmelding
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Medlemsregistrering/23-10-2013_Vejledning_Tilmeld_Kurser_og_Lejre.doc


 

Træning med DTDT, Risskov, 01-02-2014 - 02-02-2014 

 

Træneruddannelse 2 a, Ringsted, 08-02-2014 - 09-02-2014 

God jul og godt nytår 
Alle forbundets klubber, ca. 9000 medlemmer, ledere, instruktører, forældre osv. ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til DTaF's arrangementer i 2014. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

Info og program for Træningsweekend med DTDT 
Før du læser videre, er der nogle vigtige rettelser til det oprindelige opslag: 

 

1) Det er weekenden d. 1-2. Februar 2013 !! 

2) Weekenden starter i Viborg, og ikke Vejle. Adressen er:Sct. Laurentii Vej 22a, 8800 Viborg  

3) Tilmelding skal ske via taekwondo.dk – klublogin, tilmeldingsfrist med indbetaling er d. 24/1 2014 Dette gælder også selvom man 

allerede har tilmeldt sig via mail til undertegnede 

 

Almen information: 

Da vi gerne skal have så meget som muligt ud af springsalen i Viborg, deler vi os op i 2 hold ved ankomsten. På denne måde kan hold 1 stadig 

udnytte springgulvet mm. Imens hold 2 spiser, og omvendt. Der skal nok blive tid til at alle kan være sociale med hinanden om aftenen ☺ 

Vi har springsalen i Viborg til kl 17.00, hvorefter vi skal til Risskov Taekwondo Klub. Vi er 50 deltagere udover DTDT-holdet, og derfor skal vi 

have koordineret kørsel, så vi gerne skulle komme hurtigst muligt til Risskov. Det er derfor vigtigt at I melder ud, om I allerede har 

kørselslejlighed og om I har mulighed for at tage flere med. TRANSPORT ER IKKE INKLUDERET I PRISEN, og kørselspenge skal aftales 

internt med den person I kører med. 

 

Program 

Lørdag 

10.30-11.00: Ankomst om omklædning ved Sct. Laurentii Vej 22a, 8800 Viborg 

11.00-13.00: Introduktion til diverse spring og start på træning 

13.00-14.00: Frokost for hold 1 

14.00-15.00: Frokost for hold 2 

15.00-17.00: Sidste chance for brug af springsalen 

17.00-18.30: Transport til Risskov Taekwondo klub: Nordlandsvej 88C, 8240 Risskov 

18.30-??.??: Bad, mad og hygge ☺ 

 

Søndag 

07.00-08.00: Morgenmad 

08.00-10.00: Fald og nedtagninger 

10.00-10.15: Frugtpause 

10.15-11.30: Fald og nedtagninger fortsat 



11.30-13.00: Frokost 

13.00-14.00: Opvisninger generelt 

14.00: Bad og Afsked 

 

HUSK: 

Taekwondodragt (gerne flere), almindeligt træningstøj, sparkepletter, håndklæde, toiletsager, sovepose, liggeunderlag/luftmadras, notespapir og 

kuglepen.  

 

Vi glæder og til en god weekend, med masser af sjove udfordringer! ☺ 

 

De sportsligste hilsner 

Bjarke Follin Larsen 

Leder for DTDT 

Bruttotrup til TEKNIKLANDSHOLDET og 

LANDSHOLDET i Teknik ANNO 2014 
Tekniklandsholdstræner Finn Buchardt har i samråd med resten af landsholdsledelsen udtaget Bruttotrup til tekniklandsholdet 2014, 

samt landsholdet herfra jf. de nye politiker og organisation fra TEU. 

 

Dette blev desværre ikke offentliggjort ved netop afholdte DM, da den nye landsholdsledelsen ikke var på plads. Der er flere debutanter bland de 

udvalgte til Bruttotruppen, men ellers indeholdt udtagelsen ikke de store overraskelser.  

 

Følgende er udtaget til Bruttotruppen til tekniklandsholdet hvor i Landsholdet 2014 indgår. 

 

Under 14 

Dame  

Landshold 

Eva Sandersen (West Copenhagen) 

Melanie Peinow (West Copenhagen) 

Ida Axø (Frederica)  

Bruttotrup  

Emma Rasmussen (Islev) (Debutant) 

Lærke Pedersen (Lyseng) (Debutant) 

 

Herre  

Landshold 

Nikolai Kronborg (Gladsaxe) 

 

Under 17 

Dame  

Landshold 

Annaline Søberg (West Copenhagen) 

Maria Burchardt (Gladsaxe) 

Cornelia Heinisch (Gladsaxe) 

Bruttotrup  

Nikoline Frølich (Skive) (Debutant) 

Amalie Benfeldt Poulsen (Skanderborg) (Debutant) 

Julie Frederiksen (Skive) (Debutant) 

Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg) (Debutant) 

 

Herre  

Landshold 

Jonas Walter (Bornholm) 

Jacob Edsberg (Gladsaxe) 



Bruttotrup 

Christian Noes Rasmussen (Islev) (Debutant) 

 

Under 29 

Dame  

Landshold  

Charlotte Pedersen (Islev) 

Sanne Jensen(Skanderborg) 

Bruttotrup 

Cecilie Poulsen (Skive) (Debutant) 

Pia Saedam (Viby) (Debutant) 

 

Herre  

Landshold 

Benjamin Haarder (West Copenhagen) 

Bruttotrup 

Esben Dall (Viby) (Debutant) 

Thomas Purup (Skanderborg) (Debutant) 

 

Under 39 

Dame  

Bruttotrup 

Malene Sandersen (West Copenhagen) (Debutant) 

 

Herre  

Landshold  

Kim Nedergaard (Skive) 

 

Under 49 

Dame  

Landhold 

Anette Olsson (Skive) 

 

Herre 

Landhold  

Allan Olsen (Islev) 

 

Under 59 

Herrer 

Landhold  

Ky Tu Dang (Rødovre) 

Jørn Andersen (Herlev) 

 

60+  

Landhold 

Dame Lis Borring (Bornholm) 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner 

Flot medlemsfremgang i DTaF i 2013 - nu over 

9000 licenser 

Klubbernes indsats har virkelig båret frugt i 2013. Således blev der 

i 2013 indløst over 9000 licenser i DTaF hvilket er rekord. 

Danmarks største klub er stadig Skanderborg med hele 352 licenser 



i 2013. På andenpladsen følger en anden østjysk klub Risskov med 

299 medlemmer og på tredjepladsen kommer hovedstadens største 

klub København Tan Gun med 294 medlemmer. 

 

På de efterfølgende pladser følger Nørrebro som nr. 4 med 292 licenser og Vejle på 5. pladsen med 264 licenser. 

 

Se den fuldstændige liste over klubbernes licenstal HER 

 

Husk at alle klubben medlemmer skal indmeldes i DTaF for at være dækket af den kollektive ulykkesforsikring, for at medlemmernes 

graduering er gyldig og for at kunne deltage i officielle stævner, kurser og andre arrangementer. 

 

Vi ønsker alle tillykke med den flotte medlemsfremgang i 2013 og ser frem til at støtte yderligere udvikling i jeres klubber i det kommende år. 

 

Godt nytår 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Dansk Taekwondo Forbund  

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Resultatfiler/2013_DTaF_medlemstal_klubopdelt.pdf

