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Glædelig jul og godt nytår 
Alle i Dansk Taekwondo Forbund ønskes hermed en rigtig glædelig jul og godt nytår. 2014 har budt på en række forandringer og 

begivenheder. 

Flytning af sekretariatet og opstarten af et DIF udviklingsprojekt omkring rekruttering og fastholdelse, samt udarbejdelse af et Aldersrelateret 

Træningskoncept gør os i stand til at gøre fundamentet for Taekwondo i Danmark endnu stærkere. 

 

Samtidig har vi med etableringen af 3 udviklingscentre på kamp og de indledende undersøgelser om etablering af et udviklingscenter på teknik-

siden for alvor taget fat på at forstærke træningsmiljøet for vores talenter. 

 

Endvidere kunne vi ved det flotte DM-arrangement her sidst på året fejre det største antal VM-medaljer i Teknik, hvilket er endnu et bevis på en 

flot indsats i året. 

 

Det er derfor med glæde jeg ser tilbage på 2014 og siger tak til alle for jeres ihærdige arbejde, flotte indsats og opbakning til glæde for alle i 

Dansk Taekwondo Forbund. 

Formand, Ejnar Mikkelsen 
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Spørgeskema til klubberne. 
En arbejdsgruppe under Justitsministeriet i færd med at beskrive hvilke kampsportsgrene, der aktuelt dyrkes i Danmark, og i hvilket 

omfang de er organiseret i forbund eller andre sammenslutninger. 

DIF er udpeget til at deltage i arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppens kommissorium kan læses her: https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/udvalg/arbejdsgruppen-om-kampsport-i-

danmark 

 

Arbejdsgruppen skal til at vurdere de eventuelle sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med afviklingen af offentlige 

kampe indenfor alle former for kampsport (inden- og udenfor DIF). Til dette formål har Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen udarbejdet det 

vedhæftede spørgeskema, som Danmarks Bokse-Union, Danmarks Brydeforbund, Dansk Judo og Ju-Jitsu Forbund, Dansk Karate Forbund, 

Dansk Kickboxing Forbund og Dansk Taekwondo Forbund er blevet bedt om at besvare. 

 

For at få et bredt syn på sagen, håber vi i DTaF, at klubberne vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet, og vi vil meget gerne modtage jeres 

besvarelse inden onsdag den 14. januar på sekretariatet@taekwondo.dk. 
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Genbestilling af licens samt tilmelding til kurser/stævner. 
I lighed med tidligere år, sættes alle licenser passive midt/sidst i december. Dette har tidligere givet problemer ved tilmelding til events i 

starten af januar. Forbundet har derfor fået lavet en løsning, så genbestilling af licenser skal ske elektronisk.  

Bestilling af nye licenser/pas vil foregå som hidtil. 

 

Men for genbestilling af licenser, vil dette foregå ved at man føres til en side med onlinebetaling. 

Herved tilsikres, at medlemmet automatisk aktiveres. 

Herefter kan tilmelding til stævner/kurser ske med det samme. 

Dette udføres, som ved andre tilmeldinger, af klubansvarlig. 

 

Såfremt der skulle opstå problemer med tilmelding til stævner/kurser, kan følgende kontaktes: 

Stævner: Hans Majlinder (staevneadm@taekwondo.dk) 

Kurser: Jim Mortensen (jim-se@mail.dk) 

 

Såfremt der skulle opstå problemer med licensregistreringen eller IT generelt, kan følgende kontaktes: 

Jan Jørgensen 

Telefon 2081 6262 (08:00 – 20:00) 

It-support@taekwondo.dk 

 

  

https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/udvalg/arbejdsgruppen-om-kampsport-i-danmark
https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/udvalg/arbejdsgruppen-om-kampsport-i-danmark
mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Spørgeskema%20om%20kampsport
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Så skal det nye landshold indenfor kamp udtages for 

2015! 
Der skal udtages 3 forskellige landshold: Junior landshold – født: 1998 – 1999 – 2000 (Årg. 2001 kan også søge, men vil kun blive 

optaget, såfremt der ikke er nogen junior, som har pladsen). U21 landshold – Født: 1994 - 1997 Senior landshold Født: 1993 ------- 

 

Skema bedes indsendt til teu-kamp@taekwondo.dk senest d. 5. januar 2015.  

Se skema HER. 

 

Landsholdene vil blive udtaget medio januar 2015. (Bemærk: Udtagelse til landshold er ikke det samme som udtagelse til mesterskaber). 

 

Udtagelsesdato for landshold: 

Point opgøres 1. januar, og næste landshold udtages en måned efter denne dato. Kæmpere, der ikke har optjent nødvendige point inden 

udtagelsen, kan blive optaget, hvis der er en ledig plads, når pointene er optjent.  

 

Flere ansøgere i samme vægtklasse: 

 

 Hvis flere kæmpere søger om udtagelse i samme vægtklasse, vil kæmpere, der har vundet minimum 60 % af vundne kampe og point i den 

aktuelle klasse, blive prioriteret.  

 

 Hvis ingen kæmpere lever op til punkt 1, vil kæmpere, der har vundet minimum 30% af vundne kampe og point i den aktuelle klasse, blive 

prioriteret. 

 

 Hver kæmper kan ved udtagelsen udvælge 3 stævner/mesterskaber, som viser deres niveau. Minimum 2 af stævnerne skal være kæmpet i 

den vægtklasse, man ønsker at stille op i. Den med flest point udtages. 

 

 

Ved pointlighed vurderes først antal vundne kampe i vægtklassen, derefter flest medaljer af højst karat i vægtklassen og slutteligt flest medaljer 

af højst karat i løbet af året. 

 

Der kan undtagelsesvist søges dispensation, hvis en kæmper møder kravene og ønsker oprykning til næste ledige vægtklasse. Et ønske om 

dispensation skal sendes sammen med indberetningen. Hvis flere kæmpere ønsker dispensation, vil sidste punkt igen blive benyttet, dog uden 

krav om, at to af stævnerne skal være i den pågældende vægtklasse. 

Krav for landshold: 

 

 Minimum 2 ”vundne kampe” 

 

 Minimum 10 point på ranglisten 

 

Der udtages to kæmpere per vægtklasse ud fra krav ved flere ansøgere i en vægtklasse. 

 

Med sportslig hilsen 

TEU-Kamp 

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Kamp_Teknik/2015/Point_kampe_landshold2015.xls


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Opdatering af udtagelseskriterier for kamp (rettelse af et 

par små-fejl) 
Vi er af et vågent øje, blevet gjort opmærksom på nogle fejl og har hermed opdateret dokumenterne for juniorer og U21.  

Følgende er rettet. 

 

1) For begge er landsholdsalderen rettet så der står “til og med” den alder som er relevant for den pågældende gruppe 

 

2) Det sidste kriterie mht. talentudvikling for U21 EM var lidt knudret formuleret og er nu rettet til: “Skulle der fortsat ikke være 8 kæmpere, 

udtages kæmpere der møder de normale 

krav for EM, men som ikke har de nødvendige 10 point i senior-klassen ved G-stævner eller mesterskaber (EM,VM eller Ol). Kæmperen skal så 

have optjent 10 point i to af de nævnte internationale stævner” 

 

Bemærk i øvrigt at hvis et “internationalt stævne” et år skulle blive G-kategori, tæller det naturligvis for et G-kategori stævne det pågældende år 

(selv om det står på listen af internationale stævner).  

 

Vi gør samtidig opmærksom på, at vi i TEU-kamp kigger på hvordan vi kan “prioritere” DM i forhold til et eventuelt G-stævne, hvis disse skulle 

ligge på samme dato. Mere info følger i 2015. 

 

Mange sportslige hilsner. 

TEU-kamp 

 

Se kriterierne HER.  
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DTDT med i TV 2’s nye talentshow 
Dansk Taekwondo Forbunds opvisningshold, DTDT (Danish Taekwondo Demonstration Team) deltager i ‛Danmark har Talent’ 

(# talentdk), som er et nyt talentshow på TV 2. 

 

DTDT er allerede med i den første udsendelse, der ruller over skærmen mandag d. 29. december 2014, og som dækker auditionen til showet.  

 

“At DTDT deltager i et talentshow på nationalt tv er en fantastisk chance for dansk taekwondo for at vise vores elskede sport frem,” siger Bjarke 

Follin på vegne af DTDT. “Vi glæder os rigtig meget til at vise hele Danmark, hvorfor vi er vilde med taekwondo og håber, at vi kan inspirere 

andre til at dyrke taekwondo i fremtiden.” 

 

De åbne auditions fandt sted i sommers i Falkonér Centret i København foran dommerpanelet bestående af Peter Frödin, Jarl Friis-Mikkelsen, 

Cecilie Lassen og TopGunn.  

 

DTDT består af udvalgte udøvere fra hele Danmark herunder flere tidligere Europa- og Verdensmestre og udgør det ypperste af, hvad dansk 

taekwondo kan præstere inden for show. Således har DTDT også optrådt i en række opvisningsshows rundt om i landet gennem de sidste 10 år.  

 

“I Dansk Taekwondo Forbund følger vi nøje DTDT’s deltagelse i ‛Danmark har Talent’ bl.a. via forbundets nye Facebook-side og ønsker holdet 

rigtig meget held og lykke i showet”, siger Ejnar Skovgård Mikkelsen, formand for DTaF.  

 

Du kan desuden følge DTDT på DTDT’s egen Facebook-side og på holdets egen hjemmeside (dtdt.dk), der går i luften i starten af det nye år.  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

  

https://www.taekwondo.dk/udtagelseskriterier-kamp.asp
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund


Island søger Landstræner i kamp 
Som en lille service for vores nordiske venner poster vi hermed et jobopslag som kunne have interesse i DTaF kredse. Se 

pressemeddelelse nedenfor. Mvh Torben Hansen, Infoafdelingen 

PRESSEMEDDELELSE 

 

Tidligere på året blev søstrene Edina & Lisa Lents fra Danmark Landstrænere for Island i teknik. Nu søger det Islandske Taekwondo Forbund en 

landstræner i kamp. 

Taekwondo er en hastigt voksende sport i Island, og det er forbundets mål at have en deltager ved OL i den nærmeste fremtid. 

 

Ansøgere skal have stor erfaring med internationale stævner og et omfattende kendskab til WTF konkurrenceregler, samt en stærk baggrund i 

uddannelsen af eliteidrætsudøvere og en brændende interesse for at tilpasse sig, samt anvende state of the art uddannelse teknikker. 

 

Stillingen indebærer rejser til Island, samt turneringer.  

 

Interesserede ansøgere skal sende en ansøgning sammen med et CV til tki@tki.is senest den 31.12.2014.  

 

Bemærk venligst, at ansøgerne skal opfylde de rette krav som er sat af den Islandske Idrætsforening. 

http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-reglugerdir/Gildandi_log_ISI_2013.pdf  

(English translation available upon request) 

 

Vi glæder os til at høre fra jer!  

 

Med venlig hilsen  

Islandsk Taekwondo Forbund  
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Talentarbejdet i dansk taekwondo styrkes yderligere 
Dansk Taekwondo Forbund ønsker at blive blandt de fem bedste i Europa på talentområdet. Et væsentlig og afgørende skridt er 

etablering af et antal udviklingscentre rundt om i landet. Talent- og elitemiljøerne skal styrkes. Kravene til eliten skærpes og 

talentarbejdet intensiveres. 

 

Et af omdrejningspunkterne i realisering af forbundets talent- og elitestrategi er etablering af en række udviklingscentre rundt om i landet. De to 

første udviklingscenter blev etableret i september 2014. Nu er aftale nr. 3 på plads. Det er Udviklingscenter Copenhagen Taekwondo Center, der 

slår dørene op. Udviklingscentret er resultatet af et tæt samarbejde mellem Nørrebro Taekwondo Klub, Team Copenhagen (fonden for udvikling 

af eliteidræt i Københavns Kommune) og DTaF. Alle tre parter bidrager med økonomi og knowhow. 

 

Formand, Nørrebro Taekwondo Klub, Søren Herlev Jørgensen udtaler: ” Udviklingscenteret skal hjælpe til, at klubben bevarer sin position og 

udbygger den, således at klubben bliver Nordeuropas førende klub på kampsiden og samtidig være med til at sikre at Dansk Taekwondo forbund 

finder en vej tilbage til den europæiske elite”. 

 

Han fortsætter: ”Der vil være et fokus på at samle de gode instruktører, skaffe gode rammer for kæmpernes træningsudfoldelse, give gode 

uddannelsesmuligheder og i det hele taget sikre at rammerne omkring kæmperen ikke står i vejen for dennes præstation. Ved at sikre et godt 

miljø vil kæmperne inspirere hinanden og sikre det stabile fremmøde igennem de mange år inden den internationale succes kan nås.”. 

 

Idrætskonsulent, Team Copenhagen, Jeppe Haugaard, begrunder støtten således: ”Etablering af klubben som udviklingscenter vil kunne løfte 

hele det københavnske taekwondomiljø, da det vil forbedre mulighederne for at skabe et samlet træningsmiljø på højt niveau for talent- og 

eliteudøvere i Københavnsområdet. Støtten betyder at cheftræneren bliver sportschef, hvilket vil styrke træningsmiljøet markant.”. 

 

Talent- og eliteudøverne skal samles til ugentlige træninger i udviklingscentrene samtidig med, at træningen hjemme i klubberne intensiveres. 

Alle udøvere skal have en individuel udviklingsplan med opfølgningssamtaler to gange årligt. Hvert udviklingscenter har minimum 25 udøvere 

tilknyttet. 

 

Det organisatoriske niveau i klubberne forstærkes gennem intensive udviklingsforløb med bl.a. udarbejdelse af udviklingsplaner, bredde- talent- 

og elitestrategier, som skal sikre, at der arbejdes i samme retning. 

 

Trænerkompetencerne, højnes, klubsamarbejder styrkes samtidig med at rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet målrettes, således at den positive 

udvikling, med en medlemsfremgang på mere end 6 % fra 2012 til 2013, kan fortsættes. Det sker med implementering af ATK 

(AldersrelateretTræningsKoncept) og forbundets breddestrategi, hvor der bl.a. er fokus på træneruddannelse, klubudvikling samt koncepter for 

SFO og skoler. 

 

Formand, Ejnar Mikkelsen, Dansk Taekwondo Forbund siger om aftalen: ”Det er et afgørende skridt i realisering af forbundets talent- og 

elitestrategi. Vi er glade for den opbakning, vi har mødt hos Team Copenhagen og vi ser Nørrebro som en vigtig brik i vores talentarbejde”. 

 

Kontakt for yderligere kommentarer: Udviklingscenter Copenhagen Taekwondo Center: Søren Herlev Jørgensen tlf. 28 11 00 41 Dansk 

Taekwondo Forbund: Ejnar Mikkelsen tlf. 81 61 12 90 
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Nordiske mesterskaber 2015 kamp 
Kort varsel! Danmark må stille med 4 kæmpere i hver vægtklasse til NM 2015.  

Skema med rangliste point sender ind til TEU-kamp@taekwondo.dk senest d. 22. december 2014 – udtagelsen vil ske søndag 28. december. 
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Udtagelser til teknik landsholdets Bruttotrup er klar for 

2015 
2015 bliver et stort sports år for det Danske teknik landshold med både EM og VM i henholdsvis Serbien og Vietnam. De historiske 

resultater fra det forgangne skal følges op i 2015, og i den forbindelse har landsholdsledelsen arbejdet med udtagelse af det kommende 

års bruttotrup. 

 

Der er enkelte debutanter imellem, men den helt store udfordring ligger i de mange udøvere som flytter aldersklasse, hvoraf flere af disse har 

leveret rigtig flotte resultater i 2014 i henholdsvis junior og kadet grupperne. Det bliver spændene at følge disse i deres nye grupper som senior 

og junior udøvere. 

 

Landsholdsledelsen slår fast at truppen ikke er endelig og at hvis der ikke bliver leveret den forventede indsats i 2015, så står der en stor 

talentmasse på spring og skubber på for at få del i succesen. Der kan som følge heraf komme efterudtagelser i løbet af sæsonen 2015. 

 

Dansk Taekwondo Forbund ønsker alle de udtagne tillykke og held og lykke i sports året 2015. 

 

Følgende er udtaget:  

Kadet  

Eva Sandersen (Gangnam Lyngby Taekwondo klub)  

Melanie Peinow (Nørrebro Taekwondo klub)  

Ida Axø (Fredericia Taekwondo klub)  

Lærke Kamp Pedersen (Lyseng Taekwondo klub) 

 

Kadet debutant  

Caroline La Cour (Vejle Taekwondo klub) 

 

Junior 

Christian Noes (Islev Taekwondo klub) 

Emma Kayerød (Islev Taekwondo klub) 

Cornelia Heinisch (Gangnam Lyngby Taekwondo klub) 

Nikoline Frølich (Skive Taekwondo klub) 

Annaline Søeberg (West Copenhagen) 

 

Junior debutant  

Nikolai Kronborg (Holbæk Musool Taekwondo) 

 

Senior 

Charlotte Pedersen (Islev Taekwondo klub) 



Sanne Jensen (Skanderborg Taekwondo klub) 

Annette Olsson (Skive Taekwondo klub) 

Lis Borring (Bornholm Taekwondo klub) 

Kim Nedergaard (Skive Taekwondo klub) 

Allan Olsen (Islev Taekwondo klub) 

Jørn Chr. Andersen (Herlev Taekwondo klub) 

Benjamin Harder (West Copenhagen) 

Thomas Purup (Skanderborg Taekwondo klub) 

Kristoffer Andersen (Aalborg Taekwondo klub) 

 

Senior debutant 

Julie Frederiksen (Skive Taekwondo klub) 

Jonas Walter (Bornholm Taekwondo klub) 

Amalie B. Poulsen (Skanderborg Taekwondo klub) 

Sofie Berggreen (Esberg Taekwondo klub) 

Chelina Rose Larsen (Holbæk Musool Taekwondo) 

Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool Taekwondo) 

 

Er der spørgsmål til udtagelserne kan disse rettes på mail til Landsholdstræner Finn Buchardt. fbu@spacekey.dk 

 

Med venlig hilsen/Best regards 

 

Mikael Kronborg 

미카엘  크론  보그 

Formand TEU Teknik,  

Board member DTaF 

Dansk Taekwondo Forbund 

Tlf. +45 2071 7238 

mikkro74@hotmail.com 
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DTaF har oprettet en officiel facebookside. 
Den eksisterende gruppe på Facebook er oprettet via en privat profil, og Hovedbestyrelsen har derfor ikke admin rettigheder til 

gruppen. 

I den forbindelse ønsker forbundet at gøre opmærksom på, at ”Dansk Taekwondo Forbund – Officiel” ikke er en officiel gruppe for DTaF og 

fremover er det ikke hensigten at der på denne gruppe vil komme officielle udmeldinger fra DTaF. 

 

Ligeledes er ”Dansk Taekwondo Forbund – Official Photosite” heller ikke en gruppe der administreres af HB. 

 

Vi håber naturligvis begge grupper fortsætter, om end med et lidt mindre officielt navn. Admin er kontaktet i den henseende. 

 

Formålet med den nye side bliver primært meldinger fra DTaF såsom stævneinfo, nyheder fra HB og udvalg, udtagelseskriterier, info fra 

hjemmeside, kalenderændringer m.m. 

 

På Facebook vil info komme via Facebooksiden: Dansk Taekwondo Forbund 

 

DTaF opfordrer alle i og omkring taekwondo til at ”Like” og dele den nye side. 

 

Forbundet gør samtidig opmærksom på at hjemmesiden og nyhedsmails fortsat er den primære informationskanal. 
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Udviklingstræner søges - Til udviklingstrup for kadet 

teknik 
Tænder du på et aktivt fritidsjob, hvor du i høj grad er med til at motivere andre? Så er du måske vores nye udviklingstræner for 

kadet. Du bliver en del af 2 træner team’s med masser af arbejdsglæde og engagerede kollegaer og som altid er klar til at hjælpe med et 

smil på læben. Som udviklingstræner i teknik vil du blive en del af Dansk taekwondo forbund. Du vil få adgang til landets mest 

spændende udøvere med et enormt udviklingspotentiale. 

 

STRUKTUR:  

Vi har i landsholdsledelsen i år arbejdet med en hel ny struktur for teknik. Landstræner Finn Buchardt har det overordnet ansvar. For hver alders 

gruppe dvs. kadet, junior og senior er der blevet tildelt en træner. For kadet har Signe R.S. Jørgensen det overordnet ansvar hele vejen ned 

igennem kadet landsholdet, bruttotruppen og udviklingstruppen. Dette er en rigtig stor og spændende opgave. Vi har i landsholdsledelsen valgt 

at hver træner får tildelt en udviklingstræner. Da hver gruppe kan have op til 20 udøvere ønsker vi derfor at indgå indgå et samarbejde med en 

person der har de rette kompetancer og erfaringer. 

 

FØLGENDE ANSVARS OPGAVER TIL DIG:  

- At udtage udøvere til udviklingstruppen i samarbejde med landsholdsledelsen 

- At undervise ved udviklingstræning og planlægge samlinger.  

- At observere, snakke med forældre og udøvere til alle danske stævner 

- Være Dommer ved danske stævner. 

- At afholde udviklingssamtaler 2 gange om året  

- At følge op på kadetternes træningsdagbog og hjælpe under et evt. skaderforløb 

- Hjælper den underlagte Landstrænere under gruppe samlinger 

- Tilpasser arbejde og træning med udviklingshold med overlagt fokus fra landholdsledelse 

- Den "lille" udviklingssamtale med udøver i en egen gruppe (Kadet) 

- Være med til udarbejdelse af fagplaner mv. 

- Tæt kontakt til udøverenes daglige træner i egen klub. 

 

 

VI FORVENTER AF DIG:  

- At du brænder for konkurrence teknik  

- At du har uddannelsen teknik dommer eller snart påbegynder kursus  

- At du er pligt opfyldende, initiativrig og at du holder dig, så opdateret som overhovedet mulig 

- At du sætter dig ind i WTF omkring alle regler i poomserne og følger retninglinier fra landsholdesledelsen 

 

VI TILBYDER 

- Arbejde i et dynamisk miljø, hvor der hele tiden ”er fart på” 

- Du får mulighed for at præge udviklingen i teknik 

- Være en del af unge talenter’s udvikling. 

- Være en del af Dansk Taekwondo Forbunds talent og elitestrategi 

- Uddannelse som træner med speciale i teknik 

- Muligheder for at arbejde i et elite sportsmiljø både nationalt og internationalt. 

 

PRAKTISK INFO  

- Skal ikke hjælpe ude ved stævner, som klubberne selv skal forstå 

 

Ansøgningen sendes til TEU (talent og eliteudvalget teknik) på: mikkro74@hotmail.com 

Ansøgningsfrist fredag d 20. December 2014, samtaler forventes afholdt i Januar. 

  



 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Opdaterede udtagelseskriterier for kamp. 
Gældende fra januar 2015. 

 

For at lette læsningen af dokumenterne for dem der allerede kender de forhenværende dokumenter er her en kort oversigt over de primære 

ændringer: 

 

I de generelle kriterier er: 

 

 Dato for hvornår kriterierne træder i kraft rettet til januar 2015  

 

 Afsnit om at man kun skal indsende point hvis man lever op til de primære kriterier fjernet (dvs. at vi også ønsker at dem der lever op til 

talentkriterierne indsender deres point) 

 

Udtagelseskriterierne er opdateret med: 

 

 NM er reduceret pointmæssigt (som allerede oplyst)  

 

 Der er lavet en note vedr. skift af vægtklasse – husk at der skal være optjent overskydende point...  

 

 Krav til EM er sat ned fra 7 til 6 “vundne kampe”, men indlagt at man minimum skal have 4 “vundne kampe” ved 2 stævner/mesterskaber 

(fx 2+2 eller 1+3)  

 

 Krav til VM er sat ned fra 10 til 8 “vundne kampe”, men indlagt at man minimum skal have 5 “vundne kampe” ved 2 

stævner/mesterskaber (fx 3+2 eller 1+4)  

 

 Krav til landshold er sat ned fra 5 til 2 “vundne kampe” og pointantallet reduceret fra 20 til 10. Samtidigt er der lagt mulighed for at ny-

oprykkere kan indtræde på landsholdet, hvis der er ledige pladser, når kriterierne er opfyldt  

 

 For U21 er der lagt en mulighed ind for at “de yngste” der ikke har optjent seniorpoint kan deltage til EM, hvis der er ledige pladser  

 

 Talentudviklingskriterier er fjernet for seniorer 

 

Et par noter til ovenstående: 

 

 Der har været et ønske om ændre udtagelsen, så kæmperen både skal have vundet en del kampe og være nået forbi første runde (vi har 

kompenceret ved at sætte krav til “vundne kampe” lidt ned  

 

 Vi ønsker at hæve talentniveauet til nye højder og samtidigt give de nye udviklingscentre de bedste betingelser for success (som opnås 

hvis mange af de bedste mødes ofte) og sænker derfor kravene for optagelse på landsholdene  

 

 Da talentudvikling egentligt ikke omfatter seniorer i henhold til vores politik på området, har vi nu fjernet dette kriterie for seniorer 

 

Vi håber at Taekwondo Danmark vil tage godt imod disse opdateringer, som forhåbentligt giver flere mulighed for at blive udtaget til både 

landshold og til mesterskaber i fremtiden. 

 

Hvis der skulle være slåfejl eller uoverensstemmelser mellem dokumenterne er kommentarer naturligvis velkomne til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Mange sportslige hilsner 

Talent- og eliteudvalget for kamp  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 

NATIONALT MASTERS HOLD - nyt koncept ! 
I takt med at der er opstået en ny konkurrence form for udøvere +35år på internationalt plan, har vi sat os for at skabe et af verdens 

hyggeligste og bedste masters hold. Vi inviterer derfor til første masters samling nogensinde for kampudøvere +34år. Da konceptet er 

nyt, har vi samtidig sat tid af til at finde en måde og form at køre holdet på. 

 

Da konceptet er nyt, har vi samtidig sat tid af til at finde en måde og form at køre holdet på. Så hvis der går nogle "gamle krigere" på 34år eller 

mere derude med mod på at samle et nationalt hold, så lad os endelig høre fra jer, eller tilmeld jer nu. 

Vi glæder os til at se jer, og sparkes ved. 

 

Mvh  

Masters holdet 

 

 

PROGRAM FOR FØRSTE SAMLING : LØRDAG 10. JANUAR 

10-00-12.00 Træning 1 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-15.30 Holdmøde angående koncept for Masters holdet 

16.00-17.30 Træning 2 

18.00- Opsamling oprydning, evt. 

 

STED : 

Odense City Taekwondo Klub 

Wichmandsgade 11 

5000 Odense C 

Kontakt : jamshid.mazaheri@gmail.com 

 

KRAV : 

34 år eller mere 

 

TILMELDING :  

Senest Lørdag 3. Januar til 

ltheilgaard@hotmail.com  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DM 2014 Arena Fyn: DTaF's formand modtog gave fra 

WTF 
Ejnar Mikkelsen blev begavet ved DM i Odense. WTF president Choungwon Choue havde sendt et unikt sort bælte med hans navn til 

vores formand som kvittering for den support og støtte DTaF og Ejnar ydede Para disciplinen og Lisa Kjær Gjesing i forbindelse med 

Para VM i Moskva. 

 

Det bliver spændende af følge udviklingen i Para taekwondo fremover specielt ved de Paralympiske Lege i fremtiden. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DM 2014 Arena Fyn: Farvel til Zakaria Asidah og Peter 

Juncker 
Årets DM i Arena Fyn var fuld af hædringer, flotte resultater og medaljer. Men der var også et par sørgmodige stunder, da forbundet 

sagde farvel til at par store profiler på den aktive som ledelsesmæssige side. 

  

Zakaria Asidah siger farvel efter 23 år som kæmper: 

Med sin DM titel nr. 15 sagde Zaki farvel med maner, da han afsluttede en utrolig flot karriere som aktiv for flere klubber og for det danske 

landshold. Zaki kan se tilbage på mange højdepunkter over de mange år som aktiv. Vi ser hans VM sølvmedalje i 1993 som det flotteste resultat 

og flere af os der var med ved OL kvalifikationen i Paris frem mod OL i Athen 2004 fik Zaki at se på absolut topplan, hvor han på flotteste vi 

kvalificerede sig til "Verdens største show". Vi takker Zakaria Asidah for mange oplevelser og ønsker ham held og lykke i trænergerningen for 

Tan Gun København. 

 

Peter Juncker stopper som leder for de danske kampdommere: 

Det var også tid for vores mangeårige dommerformand Peter Juncker at sige farvel. Peter Juncker har ikke længere tiden til at varetage 

dommerformandsposten, som i stedet overgår til David Coupar. Peter Juncker har virket som dommer i mange år og de seneste ca. 6 år som 

international dommer ved både EM og VM. Så det er virkelig et tab for dansk taekwondo at Peter nu vælger at gå. Men vi takker for den store 

indsats gennem årene og ønsker Peter god vind fremover.  

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DM 2014 Arena Fyn: Årets udøver og leder i DTaF blev..... 
DTaF havde valgt at flytte hædringen af årets udøver og leder fra repræsentantskabsmødet til de lidt større rammer ved DM i Arena 

Fyn. På baggrund af klubbernes indstilling har hovedbestyrelsen udnævnt følgende profiler i 2014: Årets udøver 2014 blev: Nikolai 

Kronborg fra Holbæk Musool Årets leder 2014 blev: Metin Aydin fra Aarhus Syd 

 

Stort tillykke med titlerne til de 2. 

 

Ved DM var der endvidere lejlighed til at hylde årets mesterskabsmedaljer og udøverne bag. 

 

Året har budt på et væld af flotte EM og VM medaljer: 

 

Lis Borring - VM guld teknik 

Lisa Kjær Gjessing - VM guld para VM og World Games guld para 

Nikolai Kronborg - VM sølv teknik 

Wassim Ljilali - VM bronze Cadet 

Nikoline Frølich, Cornelia Heinisch og Annaline Søberg - VM bronze teknik team junior 

Eva Sandersen, Lærke Pedersen og Ida Axø - VM bronze teknik team kadet 

Maria Buchardt og Jonas Walter - VM bronze par junior 

 

Vi forsøger at lægge fotos af alle på vores FB fotoside en af de nærmeste dage - HER 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

  

https://www.facebook.com/groups/1457632787785182/


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DM 2014 Arena Fyn: Årets dommere hædret 
Traditionen tro blev årets dommere hædret under DM i Odense. Årets kampdommer blev DM 2014 Ana Alizia Jensen og årets 

teknikdommer blev Thomas Engell. Endvidere blev teknikdommer Edine Lents hædret for sin præstation ved VM i Mexico, hvor hun 

blev udnævnt til bedste kvindelige dommer. Vi ønsker alle tillykke med den flotte indsats i 2014 

  

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, 

DM 2014 Arena Fyn: Rekord Taekwondo DM 
Dansk Taekwondo Forbund præsenterer på lørdag top taekwondo i samarbejde med Odense Kommune, Udvikling Fyn. Årets DM 

sætter igen rekord og bliver det hidtil største DM, der har været afholdt i Odense siden samarbejdet mellem DTaF og Odense 

Kommune, Udvikling Fyn blev etableret for 6 år siden. 

 

DM Eventen er i år flyttet til større rammer, da forbundet og Udvikling Fyn har lavet aftale med Arena Fyn eller Sparekassen Fyn Arena. I år 

afvikles både kampstævne og teknikstævne samme dag og i samme hal, hvilket giver en fantastisk oplevelse for både udøvere, officials og 

forhåbentlig mange hundrede tilskuere. Årets DM har rundet 400 aktive deltagere hvoraf der er små 200 kæmpere og over 200 teknikudøvere. 

Der bliver konkurreret på 7 baner i Arena Fyn og udover top kampe og teknikudøvelse byder dagen også på to opvisninger af det kendte 

opvisningshold DTDT – Danish Taekwondo Demonstration Team. DTDT giver opvisning både i frokostpausen og igen kl. 15.30. 

 

”Vi er både overraskede og stolte over den store opbakning bag årets Danske Mesterskaber og er glade for den støtte vi har modtaget fra vores 

partnere Odense Kommune og Udvikling Fyn samt vores lokale arrangører fra Team Odense og Munkebo Taekwondo klubber. Vores DM event 

har virkelig vokset sig stærk i Odense med støtte fra Odense Kommune og Udvikling Fyn. Dette samarbejde vil vi gerne udbygge i de 

kommende år.” udtaler DM arrangør Torben Sachmann Hansen fra DTaF.  

 

På kampsiden kan Dansk Taekwondo Forbund se tilbage på et positivt år med en række flotte resultater ved de europæiske ranglistestævner og 

en EM medalje ved Cadet EM. 

På tekniksiden har årets været et af de bedste nogensinde. Det danske landshold tog ikke færre end 5 VM medaljer ved sidste måned VM i 

Mexico heraf en guld, en sølv og 3 af bronze.  

Så det er absolut verdensklasse taekwondo udøvere der konkurrerer i Arena Fyn lørdag. 

 

Dato/Program: 

Lørdag, den 29. november 2014 – DM KAMP 

Kl. 09.00-12.00 Kampe - finaler/Teknikstævne 

Kl. 12.00-13.00 Pause og DTDT opvisning 

Kl. 13.00-15.00 Kampe - finaler/Teknikstævne 

Kl. 15.00-15.30 DTDT Opvisning 

Kl. 15.30-19.00 Kampe - finaler/Teknikstævne 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Sted: 

Arena Fyn - Sparekassen Fyn Arena 

Ørbækvej 350 

5220 Odense SØ  

 

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, John Paarup – tlf. 2025 3972 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

ALDERSRELATERET TRÆNINGSKONCEPT (ATK) 

NU TIL TAEKWONDO 
Dansk Taekwondo Forbund er nu færdig med lavet Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK) til Taekwondo. Det går i bund og grund 

ud på at man skal træne Taekwondo med børn og unge ud fra hvor de er rent udviklingsmæssigt – biologisk og mentalt.  

 

Der skelnes mellem kategorierne; før pubertet, pubertet og efter pubertet. I ATK indgår 

der en bog inkl. træningsanbefalinger og en øvelsesdatabase, og de første fem klubber der  

hjælper med at afprøve det er; Nørrebro, Odense City, Rødovre Hwarang, Holbæk og Esbjerg,  

men de bliver ikke de sidste. Så kig forbi www.atkkampsport.dk eller kontakt konsulenterne.  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Årets Taekwondo Leder 2014 og Årets Taekwondo Udøver 

2014. 
Igen i år skal vi finde ”Årets Taekwondo Leder 2014” og ”Årets Taekwondo Udøver 2014” som skal kåres på DM dagen i Odense.  

 

Hvem synes du der skal løbe med æren i 2014? 

Det er nu du skal indsende dit begrundede forslag til forbundet. 

 

Forslag bedes indsendt til sekretariatet@taekwondo.dk senest d. 18. november 2014.  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Sommerlejr 2015 
Det er nu officielt at Brande Taekwondo Klub står i spidsen for DTaF officielle Sommerlejr 2015. 

 

Det bliver i uge 29 (11/7 - 17/7 2015). Der arbejdes pt. på planlægningen så mere info følger senere, men start med at sætte kryds i kalenderen 

og spred budskabet. 

 

Vi håber at se jer i Brande til sommer.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo forbund 

 

http://www.atkkampsport.dk/


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DM 2014 Arena Fyn: "Kaptajnen" stopper flot karriere 

som kæmper og begynder nyt kapitel som træner/coach 
Hele Taekwondo Danmarks sværvægts kæmper nr. 1 Zakaria Asidah har, efter en af de flotteste og længste karrierer som aktiv udøver, 

valgt at stoppe som kæmper ved årets Danske mesterskaber i Odense. Zakaria vil herefter fortsætte sin taekwondo karriere med fokus 

omkring instruktør/coach rollen, som han har indledt i København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub. 

 

"Jeg glæder mig, til at arbejde videre som coach og videregive de mange erfaringer jeg har gjort mig som aktiv landsholdskæmper gennem de 

sidste mange år", siger Zakaria. 

 

Om Zakarias taekwondo karriere: 

Går man ind på taekwondo data vil man kunne se, at Zakaria har haft internationale top resultater helt tilbage til 1996, hvor Zakaria 1. gang 

deltog ved EM. 

 

Zakaria har op gennem sin kamp-karriere vundet flere kampe over Koreanske landsholdskæmpere senest ved VM i Mexico 2013. 

 

Zakaria blev udnævnt til årets udøver i Dansk Taekwondo Forbund i 2013 og bemærkede sig også positivt ved VM i 2013, som stævnets absolut 

ældste deltager og som den eneste danske kæmper, der havde formået at kvalificere sig til dette stævne. 

 

Zakaria har vundet sølvmedaljer ved VM og EM og har desuden kvalificeret sig og deltaget ved OL i Athen. 

 

Selv i karrierens efterår, har Zakaria vist niveauet og vundet medaljer på G-touren og bevist, at ingen fra verdensranglisten har kunnet vide sig 

sikker på sejr, når modstanderen var Zakaria. 

 

Tak for oplevelserne og de mange medaljer til Danmark. Vi er sikre på at du vil opnå stor succes i din fremtidige karriere som kamptræner/coach 

og som taekwondo Danmark vil kunne nyde godt af. 

 

Vi håber mange vil møde frem og være med til at sige pænt farvel til Zakaria som kæmper ved DM den 29/11 i Arena Fyn.  

 

Med sportslig hilsen 

 

Ole Knudsen-Nielsen 

København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DM 2014 Arena Fyn: Tilmeldingsfrist flyttet til den 17/11 ! 
Tilmeldingsfristen til DM i Arena Fyn den 29/11 2014 er hermed flyttet til den 17/11. 

 

Med venlig hilsen 

Hans Majlinder 

Stævneadministrator DTaF  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

VM Poomsae 2014: Edina Lents kåret som bedste 

kvindelige dommer 
For andet år i træk, var Danmark flot repræsenteret med 2 danske WTF dommere til årets VM 2014 i Teknik i Aguascalientes, Mexico. 

Dette VM blev afholdt for 9. gang i perioden 30. Oktober til den 2. November 2014, med deltagelse af 43 lande og over 700 deltagere. 

Den dommeransvarlige Per Fly Hansen som har deltaget 5x i træk og i år blev 2nd class WTF dommer, og den første danske kvindelige 

WTF dommer – Edina Lents var blandt de 50 udvalgte dommere fra hele verden. Danmark er et af de få lande, som er repræsenteret af 

hele 2 dommere. Det er en stor fordel for det danske landshold, at have 2 dommere med til VM, som medfører ekstra meget 

opmærksomhed omkring de danske udøvere. 

 

Der blev for første gang konkurreret i Cadet grupper, samt en ny kategori, som er en opdeling af over 60 år, som nu hedder under og over 65 år. 

Der blev ligeledes for første gang delt op i Freestyle kategorier, som nu hedder under og over 17 år. Det er en disciplin, som for første gang blev 

præsenteret i 2012 og populariteten er eksploderet siden hen. 

Inden Verdensmesterskaberne 2014 løb af stablen, deltog Per Fly Hansen og Edina Lents i et 3-dages langt WTF seminar med de koreanske 

mestre, efterfulgt af et 4-dages langt stævne. På seminaret blev de opdateret på de nyeste regler og rustet til arbejdsdagene under VM.  

 

Dommerne blev ligeledes introduceret til et nyt dømmesystem - Cut off system + Elimination Tournaments System, som betyder, at når de 8 

bedste er gået i finalen, bliver der lavet en lodtrækning, hvor man konkurrerer 1 og 1 mod hinanden, ligesom i kamp.  

De 4 vindere går så videre til Finale nr. 2. Her bliver der lavet lodtrækning endnu en gang. De 2 vindere skal videre til Finale nr. 3 og kæmpe om 

guld og sølv. Dvs. at dem som når hele vejen til finalen, når at gå 10 Taegueks/Poomseer i alt; Preliminary, Semifinale, Finale 1, 2, 3. Der bliver 

uddelt medaljer til 1.-4. Pladsen og de resterende Top 8 får en Top 5 placering.  

 

Det nye system gør at det ikke kun er ens præstations der tæller, men at man også skal være heldig og få en god lodtrækning. Hvis man f.eks. 

møder Korea i den første runde, er der måske ikke så stor sandsynlighed for at gå videre til 2. Finale, og man går dermed glip af en medalje. 

Det er første gang at WTF afprøver sådan et system til et VM i teknik. Der er delte meninger omkring systemet, og det bliver spændende at følge 

om det bliver gentaget til næste år, eller om WTF vender tilbage til det gamle system. Ligeledes er det også interessant om man tager systemet i 

brug til det kommende EM 2015, samt A-class turneringerne. 

 

Per Fly Hansen og Edina Lents modtog fine diplomer af WTF’s Præsident – Chungwon Choue, for deres deltagelse til årets VM 2014. 

 

Til lukningsceremonien af det 9. WTF Taekwondo Verdensmesterskab i Poomse i Olympic Gymnasium, blev Edina Lents kåret som verdens 

bedste kvindelige dommer, samt én af de bedste 5 dommere i verden til VM 2014 ud af 50 dommere, sammen med Koreas Dong-jin Lee, 

Chinese Taipes Lee Chang Te, Ruslands Sergey Proskurnev og Mexicos Juan Carlos Jimenez. WTF står for udvælgelsen af de 5 bedste 

dommere til VM, hvor de kigger på den samlede præstation bestående af, fysisk formåen under VM dommer forberedelsesseminaret, 

dommerkompetencer, neutralitet og professionalisme under VM. 

 

Et historisk resultat for Danmark, og en stor anerkendelse til den danske dommer fra WTF! Stort tillykke til Edina Lents med den fornemme 

pris! 

 

Ligeledes tillykke til det danske landshold med 1 Guld, 1 Sølv & 3 bronze medaljer! 

Alt i alt flot resultat af Danmark!  



 
 

Se  



foto af  

Med sportslig hilsen 

Dommerudvalget - Teknik  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

VM Poomsae 2014: 5 danske VM medalje - Cadet pigerne 

tog bronze 
Også på VM sidste dag var der metal til Danmark. I Cadet klassen for hold hentede Lærke Kamp Pedersen, Ida Axø og Eva Sandersen 

endnu en VM bronzemedalje hjem til Danmark. Dermed endte den danske medaljehøst ved VM på imponerende 1 guld, 1 sølv og 3 

bronzemedaljer. Der er HISTORISK ! 

 

Vi afventer dagens rapport fra det danske hold i Mexico, som på nuværende tidspunkt sikkert har svært ved at få armene ned ;-) Se den sidste 

VM rapport fra det danske hold nedenfor. 

 

Stort tillykke til landsholdets udøvere, trænere og ledere. Det har været en fantastisk oplevelse af følge jer ved dette VM. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

 

 

Sidste dag ved Vm, med mere dansk succes 

På VM’s sidste dag skulle Danmark deltage i 3 grupper, Jonas Walter i Junior individuel, Eva Sandersen, Lærke Pedersen og Ida Axø i 

Cadet team og sidst Nikolai Kronborg og Melanie Peinow i Cadet pair Der var altså lagt op til en ret travl dag. 

 

Flere udøvere på det danske hold var blevet ramt af ”mexicaner mave” her på stævnets sidste dag, hvilket gav en langt fra optimal optakt for 

cadet pair og team. Men trods deres unge alder viste alle en virkelig professionel tilgang til det de var der for, nemlig at præstere som top 

idrætsudøvere. Stor ros til udøverne og trænerteamet for en holdindsats for at komme i mål. 

 

Jonas Walter åbnede sidste dagen med nogle virkelig flotte runder og gik lige akkurat med i semifinalerne. I semifinalerne kostede en balancefejl 

dog Jonas så dyrt at han sluttede lige udenfor det fine finaleselskab. Juniorgruppen viste sig igen i år at være en af de allerstærkeste ved stævnet, 

så placeringen tæt på en finale plads er absolut godkendt. 

 

VM Bronze til cadet team pigerne: 

Team Cadet var direkte i finalerunderne, altså knald eller fald fra start. Lærke Pedersen fra cadet teamet var, ligesom Nikolai fra Cadet par, hårdt 

ramt af ”den mexicanske syge” og måske også lidt nerver, da det var hendes første VM. Cadet pigerne lagde derfor tidligt ud med deres 

forberedelse på dagen for at se hvor langt det kunne bære med Lærke som ikke var på toppen. Lærke og ikke mindst holdet så bedre og bedre ud 

som dagen gik og der kom mere optimisme hos cadet pigerne.  

I deres første finalerunde runde havde de trukket Rusland, en på papiret overkommelig modstander, men de skulle vise sig at være langt større 

mundfuld, det til trods kunne de danske piger trække sig ud af duellen som det sejrende hold. 

I semifinalen var det Vietnam der stod for tur, og det skulle blive holdets største udfordring til dags dato og desværre også endestationen. Det 

blev dog alligevel en tæt affære og det danske hold viste at de har klassen til den absolutte verdenselite. Dermed fik endnu en dansk konstellation 

vist den lovende fremtid. Superflot bronzemedalje til team cadet piger. 

 

Cadet pair med Nikolai og Melanie var de næste. Her var parrets optakt meget præget af Nikolai’s sygdom, så det var spændene at se om 

taktikken på opvarmningen kunne bære på banen. Parret gik flotte runder og havde uden tvivl stor glæde af deres erfaring fra det tætte 

samarbejde gennem de sidste ca. 2 år. Et samarbejde som desværre ligges lidt i bero det næste år, grundet Nikolai skifter aldersgruppe. 

I finalen havde de fået en fin lodtrækning mod et canadisk par. Nikolai måtte trække på sine sidste ressourcer og Melanie måtte klare en del 

forberedelse alene. De gik rigtig flot og man kan ikke bruge Nikolai’s sygdom som undskyldning. Vi kunne konstatere at canadierne gik videre i 

finalerunderne efter en helt lige første runde i ¼ finale, og bare 0.04 point gjorde forskellen på en VM bronze og den absolut godkendte 5 plads 

det blev til for det danske par. 

 

Det danske trænerteam har virkelig vist hvad der kræves for at have et hold i verdenseliten. De har haft en utrolig professionel tilgang til dette 

års VM, og vi har fået utroligt megen erfaring med hjem, både på samarbejdsfronten med andre lande som er meget interesseret i måden vi har 



organiseret teknik i Danmark og vores store talentmasse, men absolut også på den sportslige front. Det har samtidig været et mesterskab hvor 

tendensen fra de tidligere år er fortsat og vi bare må konstatere at niveauet stiger for hvert år. Der er ingen ”badebilletter” ved VM, der er kun 

plads til topudøvere i fremtiden.  

 

Det vil også afspejle næste års forberedelser, som allerede er planlagt. Der vil blive stillet krav om en langt mere struktureret træningsindsats og 

forberedelse, ikke fordi den ikke har været det i år, men hvis vi vil hæve overliggeren i takt med tendensen ved mesterskaberne, så er det et af 

mange områder, der skal optimeres. 

 

Også en stor tak til vores mexicanske team guide, som var en stor hjælp i en by som bestemt ikke er vant til udlændinge og næste udelukkende er 

spansktalende. 

 

Hvis man vil følge landsholdet’s VM tur i billeder og video lidt tættere, har vi oprettet en ”lille” hjemmeside hvor vi vil uploade billeder og 

video løbende, dog vil al officielt stævne info og resultater kun være at finde på forbundet hjemmeside, siden er kun oprettet til billeder og video. 

https://vm2014mexico.shutterfly.com/ 

 

Team Manager 

Mikael Skov Kronborg. 
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Træner 2C 
Søndag aften, d. 2. november, var der store smil i Esbjerg Taekwondo Klubs lokaler. Her markeredes nemlig afslutningen på kurset 

”Træner 2C” – og dermed på Træner 2-uddannelsen.  

 

Og for nogle af deltagerne markerede diplomerne også afslutningen på et langt forløb, da de var startet i april 2013, men havde måttet vente i 

spænding, da 2C sidste år blev aflyst grundet for få deltagere. 

 

Forud for middag og diplomer var gået to dage med en blanding af teori og praksis, hovedsagligt over temaerne ”Idrætsskader – Kend din rolle” 

og ”Styrketræning” – generelt og i forhold til taekwondo. Der blev tillige lagt et lille indslag omkring afhandlingerne til højdan-gradueringerne 

ind, da dette var (eller snart ville blive) et meget aktuelt emne for temmelig mange af kursets deltagere. 

 

Lars Arnum delte – som sædvanlig – ud af sin store viden om emnerne idrætsskader og styrketræning, og Anders Bennedsen excellerede i en 

praktisk gennemgang af ”de tre cirkler” inden for taekwondo: Traditionel, Teknik og Kamp. 

 

Kurset er en rigtig god mulighed for alle med trænergerningen tæt på livet – uagtet om man træner børnehold, voksenhold, teknik, kamp eller… 

Og uanset om man lige er blevet træner eller om man har instrueret i 20-30 år, er det godt at møde nye mennesker, udveksle ideer og få ny 

inspiration… Og det skal samtidig være en opfordring til alle landets klubber om at få sendt jeres (potentielle) instruktører på kursus – så de kan 

gennemføres både i Jylland og på Sjælland (uden aflysninger) J 

 

Endelig skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til Esbjerg-klubben for hyggeligt værtsskab og rigtig lækker mad på kurset – ”uden mad og 

drikke”… 

 

Mvh. 

Rasmus 
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VM Poomsae 2014: Endnu en VM bronzemedalje til 

Junior team female 
Eneste danske indslag ved lørdagen konkurrencer ved VM var junior holdet for piger. Og selv om dagen bød på magen ventetid for det 

danske hold blev tålmodigheden belønnet med endnu en dansk medalje. Junior holdet bestående af Nikoline Frølich, Cornelia Heinisch 

og Annaline Søberg tog VM bronze efter en flot flot indsats. 

 

Herefter følger lørdagens rapport fra det danske hold i Mexico: 

 

 

En lang dag med lang ventetid, men det viste sig at være det hele værd. 

 

Team Junior female skulle på banen i finalen sidst på eftermiddagen. En rigtig spændende lodtrækning med Mexico i første runde, som i gennem 

hele turneringen har vist sig til tider at få ”lidt” for stor fordel af deres hjemmebane i bedømmelserne. Team Junior skulle holde nerverne i ro i 

en del timer, da tidsplanen på lørdagens stævne skred lidt. Men de viste at det magtede og præsterede lige nøjagtig nok til en plads i semifinalen 

mod Chinese Taipei. Kineserne viste sig dog at være en for stor en mundfuld. Men en fin bronze medalje til Danmark på dag 3. 

 

Danmark har aldrig taget 4 medaljer ved et VM før. Det har vist sig at den nye tilgang til måden at køre landsholdet på har båret frugt og giver 

gode perspektiver for fremtiden. Danmark ved ALLE hvem er nu. Der bliver kigget og spurgt til hvad vi gør fra alle kanter. Uanset resultatet på 

VM's sidste dag, så er den danske deltagelse ved årets VM i Mexico en succes uden sidestykke. 

 

Med sportslig hilsen 

Mikael Kronborg & Torben Hansen 

Team manager & Infoafdelingen  
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Vordingborg og Københavns Taekwondo Klub zoomer ind 

på de unge. 
De to klubber har i denne weekend deltaget i kickoff-dagen for ”DIF Idrætsmiljø for Unge,” et klubudviklingsprojekt med fokus på at 

udvikle og involvere unge i foreningslivet.  

 

Det er de 13-19-årige, der er i fokus, og som de fleste andre sportsgrene, oplever taekwondo også et frafald i denne aldersgruppe.  

Vordingborg og Københavns Taekwondo Klub sendte hver to unge, en leder og en træner afsted til kickoff-dagen. Her blev de unge klædt på til 

at lave deres eget projekt i klubben, mens lederne fik en masse redskaber til, hvordan de skal lave en handlingsplan, der gør netop deres klub til 

det bedste sted for unge. Klubberne skal arbejde med projekterne hen over vinteren, og bliver handlingsplanen godkendt, får de certifikat som 

forening med ”DIF idrætsmiljø for unge.”  

DIF Idrætsmiljø for Unge sættes i gang hvert år, og indtil videre er Amager, Furesø, Greve og Esbjerg Taekwondo Klub blevet certificeret. 
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VM Poomsae 2014: Danmark har fået en Verdensmester - 

Lis Borring tog guldet! 
Lis Borring fra Bornholm kan nu kalde sig Verdensmester i taekwondo. Lis tog guldet ved fredagens stævne ved VM i Mexico i 65+ 

klassen og hun er dermed kun den anden dansker i historien der har sikret et Verdensmesterskab i de tekniske discipliner. Den første 

var Ky Tu Dang som vandt VM i Korea i 2007.  

 

Medaljeoverrækkelserne ved VM foregår dagen efter konkurrencerne afsluttes så følg med her for den fulde historie senere... 

 

Stort tillykke til det danske landshold og specielt Lis Borring med det flotte resultat. 

 

Fredagen gav endnu en dansk medalje da Jonas Walter & Maria Skovly Buchardt tog bronzemedalje i mix par klassen for juniorer. Så Danmark 

er midt i et historisk flot VM i Poomsae. 

 

Herefter følger fredagsrapporten fra det danske hold i Mexico: 

 

Det danske landshold fortsætter succesen ved VM i Mexico: I dag fik fik Danmark ikke bare en verdensmester, men også en flot bronze i junior 

pair. 

 

Første Verdensmester siden 2007: 

Lis Borring gik direkte i finalen hvor hun skulle møde en Amerikaner Allerede inden Lis skulle på havde alle en fornemmelse af at det her bliver 

et af de store øjeblikke for dansk taekwondo. 

 

Lis havde fået en, ifølge hende selv ”okay” lodtrækning for hendes Poomseer, men bestemt ikke hendes favoritter. I første runde skulle Lis vise 

sig at være den absolut stærkeste af de 2 finalister. Lis viste at de mange timers forberedelse med balance og styrketræning gjorde en forskel. For 

med flot balance og kraft var Lis langt foran efter første runde. Trods en MEGET tæt 2. runde blev Lis en sikker vinder af Verdensmesterskabet. 

 

Junior Par bronze: 

Maria Buchardt og Jonas Walter i junior pair var havnet i et stærkt felt med mange rigtig dygtige par. De danske pars erfaring fra tidligere VM 

deltagelse på Bali har helt sikkert været en afgørende faktor, da parret efter en tæt konkurrence kæmperede sig gennem semifinalen og til 

finalen. I finalen skulle de møde Frankrig i første runde. Anden runde var det Mexico og her spillede det nok en vis rolle at mexicanerne havde 

hjemmebane. Men helt klart en mere end godkendt indsats af det unge par, som sikrer Danmark den tredje VM medalje anno 2014. 

 



 

 
 

Med sportslig hilsen 

 

Mikael Kronborg & Torben Hansen 

Team manager & Infoafdelingen 
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VM Poomsae 2014: Første danske VM medalje - Sølv til 

Nikolai Kronborg 
Så blev VM i Mexico skudt i gang med et brag af en dansk indsats. Alle ydede deres bedste og for en enkelt rakte det hele vejen til en 

finale, Danmark mod Korea. Nikolai Kronborg gik hele vejen i en af dagens store grupper, hvor han også fik lov at prøve den nye 

finaleform. Modstanderen i finalen fra det mægtige Korea var dog alligevel for stor en mundfuld for Nikolai som undervejs besejrede 

flere af de normalt stærke Europæiske nationer. 

Sølvmedaljen er Danmarks første siden Ky Tu Dang i Master 1 i 2011 også fik sølv. 

 

Jørn Chr. Andersen i master 2 var godt forberedt og havde en rigtig god optakt. Måske var det presset af at stå til et VM der spillede et puds, for 

desværre begik Jørn 2 store balancefejl som han normalt ikke laver og det bliver straffet hårdt ved VM. Så Jørn nåede ikke videre fra indledende. 

 

Allan Olsen var også debutant og var måske også ramt lidt af de samme pres som Jørn. Allan gik fejl i anden runde og det er der ikke plads til 

ved VM. Trods en top 3 placering efter en stærk første runde, så han kom ikke videre fra indledende. 

 

Benjamin Harder og Charlotte Pedersen debuterede ved VM i senior pair og gjorde det rigtig flot og nåede semifinalen. Undervejs slog de også 

flere af af de rigtig stærke Europæiske par, så de er sikkert et par med potentiale i fremtiden. 

 

Eva Sandersen i cadet female stod for dette års moralske finale, da hun trak korea i hendes ¼ finale. Eva gik sit livs runder og gik næsten lige op 

med koreaneren, det var virkelig marginaler der skilte hende fra at gå videre. Eva slutter som nr. 5 og kan være rigtig stolt af hendes indsats. 

Koreaneren blev verdensmester. 

 

Danmark har her på første dagen høstet stor ros fra nationer som Korea og USA 2 af de rigtige sværvægtere i sporten. Der er rigtig megen fokus 

på vore udøvere og der er ingen tvivl om at hvis de andre nationer ikke regnede Danmark som en modstander der skulle tages alvorligt, så har de 

ændret mening nu. Så udover en sølvmedalje har vi også vundet en respekt vi ikke har haft siden Ky Tu Dang sidst repræsenterede Danmark. 

 

Det danske trænerteam har haft en virkelig travl dag som startede kl. 6 og sluttede kl. 19 stort set uden pauser, virkelig en trænerpræstation i 

verdensklasse. 

 

  
Mikael Skov Kronborg 

Team Manager 
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VM Poomsae 2014: Head of Team Meeting & lodtrækning 
Den danske landsholdsledelse har været til head of team møde, som sædvanlig forløb lettere kaotisk. Det kom endnu engang kom til 

udtryk, at det har sine fordele i taekwondo verdenen at komme fra et asiatisk land. 

 

Vi må bare konstatere, at vi har meget at lære på det politiske plan hvis vi vil være en del af eliten her. 

 

Set med de sportslige briller var det en rigtig god lodtrækning for de danske landsholds udøvere. Gode men stærke puljer, hvor der når vore 

udøvere rammer topnivaeuet, er der fine chancer for flere finale placeringer og så kan alt jo ske. Varen skal leveres. 

 

Man har til dette VM i Mexico valgt at tage en ny turneringsform i brug, som er virkelig spændene. Som vi kender det fra vore hjemlige stævner, 

kører man de indledende runder helt traditionelt, altså indledende runde og semifinale. Derefter går man over til et turneringssystem fuldstændig 

magen til det der praktiseres i kamp i dag. Det betyder, at en udøver der går hele vejen til finalen, kommer til at gå 10 runder i stedet for de 6 

runder efter de tidligere regler. Det bliver rigtig spændene at følge denne nye stævneform. 

 

Det betyder også, at der bliver brug for en vis portion held plus selvfølgelig dygtighed. Men vi har valgt at anskue det som en fordel for vore 

udøvere og de har taget udfordringen meget seriøst. 

Vort landstræner team har stor tiltro til vore udøvere efter Head of Team mødet. Specielt da den stil de har haft lagt i hele optakten ligger 100% i 

tråd med det der blev fortalt på Head of Team mødet. 

 

Der er kommet en ændring i startdagene, hvor Jørn Chr. Andersen er rykket frem til torsdag. 

 

Torsdag d. 30/10: 

Male Master 2 Jørn Christian Andersen 

Male master 1 Allan Olsen 

Pair senior Benjamin Harder og Charlotte Pedersen 

Cadet Male Nikolai Kronborg 

Cadet Female Eva Sandersen 

 

 

Hvis man vil følge landsholdet’s VM tur i billeder og video lidt tættere, har vi oprettet en ”lille” hjemmeside hvor vi vil uploade billeder og 

video løbende. Dog vil al officiel stævne info og resultater kun være at finde på forbundet hjemmeside. Siden her er kun oprettet til billeder og 

video: https://vm2014mexico.shutterfly.com/ 

 

Mikael Skov Kronborg 

Team Manager 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

VM Poomsae 2014: Det danske hold vel ankommet i 

Mexico 
Så er det danske teknik landshold kommet godt til Mexico og er blevet indkvarteret på hotel. Vi "mistede" et par udøvere i Dallas ved 

en transit pga. et overbooket fly, men de er nu også ankommet her til Mexico og er ved godt mod.  

 

Landsholdet har haft deres første 2 træninger og alle ser ud til at være topmotiveret og skarpe. Både opvarmnings og træningsområderne er fine. 

Stævne hallen ser også ud til at kunne danne en rigtig god ramme om VM. 

 

Som sædvanlig, kan fristes man til at sige, er organisationen hernede af tvivlsom karakter, men med erfarne kræfter som Michael Gandø og Finn 

Buchardt som har deltaget ved VM tidligere, er det lykkedes at få den fornødne information. 

 

Den største udfordring er p.t. at finde noget god og nærende mad til vore udøvere, hotellets standard er bestemt langt under middel (undtaget 

morgenbuffet’en), men det ser ud til at vi har fundet en restaurant vi kan benytte os af. 

 

Vejret i Mexico kan vi til gengæld ikke sætte en finger på høj sol og 30-31 grader. Og over de 2000 meters højde virker heller ikke til at påvirke 

udøverne på nogen måde, så formen er i top. 

Det danske træner team har fået skabt en god stemning på holdet og vi kan mærke som dagene nærmer sig at intensiteten er stigende i 

træningerne.  

 

Tirsdag d. 28-10-2014 kl. 14 lokal tid (21 dansk tid) er der ”Head of Team” møde hvor vi får tidsplan og lodtrækningerne, foreløbig ved vi kun 

hvilke dage de forskellige udøvere er på. 

 

Torsdag d. 30-10-2014: 

Male Master 1 Allan Olsen 

Pair senior 1 Benjamin Harder og Charlotte Pedersen 

Cadet Male Nikolai Kronborg 

Cadet Female Eva Sandersen 

 

Fredag d. 31-10-2014: 

Male Senior 2 Kim Nedergaard 

Male Master 2 Jørn Christian Andersen 

Junior Pair Jonas Walter og Maria Skovly Buchardt 

 

Lørdag d. 01-11-2014: 

Junior Team Female Nikoline Frølich/Cornelia Heinisch/Annaline Søberg 

 

Søndag d. 02-11-2014: 

Female Master 4 Lis Borring 

Junior Male Jonas Walter 

Cadet Pair Nikolai Kronborg og Melanie Peinow 

Cadet Team Female Ida Axø/Eva Sandersen/Lærke Pedersen 

 

På genhør fra Mexico. 

Team Manager 

Mikael Skov Kronborg. 
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VM Poomsae i Mexico forude! 
I weekenden havde tekniklandsholdet VM samling i Udby ved Holbæk, som foregik i Holbæk Musool Taekwondo Klubs lokaler. Her 

blev der gået til stålet for at bevise at VM formen var i hus inden afrejsen til VM i Mexico. Som følge af de nye udtagelseskrav i 

forbindelse med forbundets nye elitestrategi, havde landsholdsledelsen og TUE løftet barren for deltagelse. 

 

Motivationen er i top og træningsindsatsen frem mod VM har været fremragende. Samtidig er forventningerne også store til de danske udøvere. 

WTF har inkluderet kadetter til kommende VM og de er klar til VM i Mexico. Flere lande har presset WTF for at indføre disse klasser, så vi tror 

på at Danmark vil gøre sig godt 

 

Den sidste vurdering af de danske chancer ved VM i Mexico inden afrejsen 

 

Om den samlede vurdering til VM er at det ikke ville være urimeligt hvis vi kommer hjem med 11 medaljer, men det er nok mindre realistisk. 

Der er meget hård konkurrence og det kun er marginaler som skiller de bedste i verden. Det kommer helt an på lodtrækningen omkring hvilke 

runder og del grupper lige fra de indledende del grupper, semifinalen samt hele vej til finalen, ligesom det kommer an på dommerne hvad de 

måske vægter specielt meget på dagen. Vi er godt forberedte med stor hjælp fra vores WTF dommere med de sidste nye tilretninger og fokus. 

Derfor er det et stort lotteri og vi vil ikke være det mindst skuffet hvis vi kommer hjem uden medaljer, blot præstationen har været i orden, som 

har været vores store fokus i vores forberedelser mod dette VM. Vores forberedelserne har været utrolig seriøse og stemningen blandt deltagerne 

er rigtig god, de har det godt med hinanden. Vi 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 hele vejen. 

 

Med venlig hilsen/Best regards 

Mikael Kronborg 

Formand TEU Teknik, Turneringsudvalget, Dommerudvalg teknik 

Board member DTaF 

Dansk Taekwondo Forbund 

Tlf. +45 2071 7238 

mikkro74@hotmail.com 
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ETU har åbnet for svenske deltagere ved danske og ETU 

stævner 
Det svenske forbund har anket suspensionen af ETU. Derfor har ETU besluttet at svenske udøvere kan deltage ved ETU stævner 

herunder også danske stævner så længe appelsagen kører. Bemærk at ETU ikke har ændret på suspensionen der omhandler deltagelse i 

svenske stævner, så her er den tidligere udmelding stadig gældende. 

 

Dvs. at danske udøvere ikke kan deltage i svenske stævner og arrangementer. 

 

Med venlig hilsen 

PVA HB - Ejnar Mikkelsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 
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Rettelse - Seminar ikke aflyst! 
Gradueringsseminaret gennemføres! 

 

Det er sket en fejl da TU fejlagtigt havde skrevet sidste tilmelding i sin kalender til den 14/10 2014. 

Det vil vi godt beklage. 

Gradueringsseminar/kursus i Vanløse er ikke aflyst, der er pt .10 tilmeldte og vi SKAL op på min 20 tilmeldinger for at kurset kan gennemføres. 

 

Vi håber de sidste tilmeldinger kommer inden tilmeldingsfristen, som er den 25/10 2014. 

 

TU og UU underskylder rigtigt mange gange den fejl. 

 

Hilsen TU & UU 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 

Udviklingscenterkoordinator i DTaF 
Dansk Taekwondo Forbund søger en koordinator til en nyoprettet stilling i forbundet. 
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Det svenske forbund suspenderet af ETU. OBS på 

konsekvenser - se nedenfor ! 
Det svenske taekwondo forbund er fra mandag, den 6/10 2014 blevet suspenderet at ETU pga. vedtægtsændringer som ikke er foretaget 

iht. krav fra ETU. Hvad betyder det for svenske stævner og for danske stævner med svensk deltagelse ? Det betyder at ingen danske 

kæmpere/udøvere, dommere eller officials fra 6/10 2014 må deltage i svenske stævner/arrangementer. Endvidere betyder det at ingen 

svenske kæmpere/udøvere, dommere og officials må deltage i danske stævner/arrangementer. 

Denne sanktion skal tages meget alvorligt og DTaF, danske arrangører af stævner og andre arrangementer har et ansvar for at denne sanktion 

overholdes fuldt og helt. 

 

Vi har ikke modtaget information om suspensionens varighed, så indtil vi får yderligere information, er overstående gældende. 

 

Spørgsmål vedr. denne nyhed kan rettes til Ejnar Mikkelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Instruktør 1C 
Instruktør 1C i Varde d. 4. og 5. oktober. 

 

Så blev de sidste røgbomber og stjernekastere smidt over Træner 1 uddannelsen og vi kan nu kalde os 2 stjernede ninjageneraler - tillykke til 

hele holdet! :) 

 

Vi startede lørdag med tekniktræning ved Lars Arnum, hvor vi blev introduceret til forskellige apps, som vi kunne bruge i den daglige træning til 

at optimere vores elevers teknikker. Hele dagen vekslede godt mellem teori og praksis i grupper.  

Søndag startede vi ud med idrættens organisering, det var interessant at se hele opbygningen af vores forbund, DIF osv.  

Derefter stod den på praktisk tekniktræning med Jesper Pedersen, hvor vi lærte hvordan pointsystemet til teknikstævne fungerer, så vi fik et 

indblik i en teknikdommers komplekse arbejdsopgave.  

Så kom Michael Gandø og fortalte om kampdommer gerningen, hvor vi også prøvede i praksis at starte og stoppe en kamp.  

Vi tror at langt de fleste af os fandt ud af at det ikke bare er ligetil at være dommer, hverken i teknik eller kamp.  

Hele weekenden var krydret med gode indslag fra Lars Arnum og lækkert og veltilberedt mad fra køkkenet. Vi gik ikke sultne derfra :) 

Tak for en herlig weekend alle sammen, håber vi ses på Træner 2 engang.  

 

Ninjaspark og håndkast fra Monika og Sara, Ribe Han-Kuk 

 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Trænerkursus 1b 
Den 13. og 14. september blev trænerkursus 1b afholdt i Risskov Taekwondo Klubs lokaler. Igen kom deltagerne både kort og langt fra. 

 

Lørdagen startede med undervisning og underholdende historier fra Sabum-nim Carsten Stigers, der som folkeskolelærer har en masse gode 

inputs til emnet børn. Om eftermiddagen fik vi en lærerig træning af Kwanjang-nim Momme Knutzen inden for selvforsvar og faldeteknikker. 

Efter en god og fortjent aftensmad med mexicanske pandekager, bød aftenen på teori omkring taeguk, hvilket resulterede i nogle interessante og 

udfordrende opvisninger i dojangen som dagens afslutning. 

I løbet af natten blev lokalerne passet af en tapper sjællænder, som igen fik selskab af de øvrige deltagere til morgenmad. 

Lørdag fortsatte med de efterhånden obligatoriske chokoladekiks (på trods af en gentagen udregning omkring energi og fedtprocent), teori og en 

træning i han- og sah bon kireugi. 

Vi glæder os til 1c! 

Lena Bick, Risskov Taekwondo Klub 

 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Danmark helt i front ved Ungarn Open i Teknik og igen 

mest vindende nation. 
For 3. gang i år blev Danmark mest vindende nation ved et stort A-Class stævne. Den danske landsholdsbruttotrup og vores VM Hold i 

teknik havde igen en rigtig stor appetit, og tog godt for sig af retterne ved weekendens ETU A-Class Turnering Ungarn Open. Specielt 

kadetterne og juniorerne imponerede med flotte resultater. Ungarn Open var forberedelsesstævne for årets højdepunkt VM i Mexico. 

De danske VM kandidater fik understreget deres berettigelse til VM-udtagelsen og deres form ved at levere flotte præstationer i deres 

respektive klasser. 

 

De rutinerede VM udøvere gjorde ikke forventningerne til VM mindre med en rigtig god placering i deres grupper.  

 

VM-Holdet, bruttotruppen og udviklingstruppen har haft særligt fokus på at udvikle junior og kadet deltagere, da WTF i år har besluttet at lave 

kadetgrupper ved VM for første gang. Og satsningen viste sig igen at give pote ved Ungarn Open. Junior og kadet grupperne markerede sig 

virkelig stærkt og Danmark vandt medaljer i alle ungdomsgrupper. 

Det danske hold leverede virkelig en flot præstation ved Ungarn Open. Alle på holdet leverende og det giver en virkelig en god fornemmelse 

forud for VM i Mexico senere på måneden. 

 

Resultaterne blev som følger: 

Senior: 

Senior 1: 

Senior 1 Pair - Benjamin H (Gangnam Lyngby), Charlotte Pedersen (Islev) - Sølv 

Senior 1 Pair - Thomas Purup (Skanderborg), Sanne Jensen (Skanderborg) - Bronze 

Senior 1 Felmale - Charlotte Pedersen (Islev) - Bronze 

 

Senior 2: 

Senior 2 Pair - Jørn Chr. Andersen (Herlev), Marlene Sandersen (Gangman Lyngby) - Sølv 

Senior 2 male - Kim Nedergaard (Skive) - Guld 

 

Master 1: 

Master 1 male - Allan Olsen (Islev) - Sølv 

Master 1 Female - Anette Olsson (Skive) - Bronze 

 

Master 2: 

Master 2 male – Jørn Chr. Andersen (Herlev) - Guld 

 

Master 4: 

Master 4 Female - Lis Borring (Bornholm) – Guld 

 

Freestyle: 

Freestye Mix Team - Kristoffer Andersen, Chelina Rose Lasen, Emma Kayerød-Rasmussen, Sofie Berggreen Jensen, Thomas Purup - Guld 

 

Junior: 

Junior Female - Annaline Soeberg (Gangnam Lyngby) - Sølv 

Junior Male - Jonas Walter (Bornholm) - Sølv 

Junior Pair – Jonas Walter (Bornholm), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool) – Sølv 

Junior Pair - Emma Kayerød-Rasmussen (Islev), Christian Noes-Rasmussen (Islev) - Bronze 

Junior Team Female - Nikoline Frølich (skive), Cornelia Heinisch (Gangnam Lyngby), Annaline Søeberg (Gangnam Lyngby) - Guld 

Junior Team - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby), Ida Axø (Fredericia), Lærke Kamp Pedersen (Lyseng) – Sølv (Kadet) 

Junior Team Female - Chelina Rose Larsen (Holbæk Musool), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool), Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg) – 

Bronze 

 



Kadet: 

Kadet Female - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby) - Guld 

kadet Male - Nikolai Kronborg (Holbæk Musool) - Guld 

Kadet Female - Lærke Kamp Kamp Pedersen - Bronze 

Kadet Pair - Nikolai Kronborg (Holbæk Musool), Melanie Peinow (Nørrebro) - Guld 

 

Ydermere tog flere af vore talenter medaljer i B-class: 

 

Mike Therkelsen - Individuel 

Simon Thomsen - Individuel 

Trine Banzon og Mike Therkelsen - pair 

Line Holm Jensen - Individuel 

Trine Banzon - Individuel 

 

Med sporslig hilsen 

Finn Buchardt 

Landsholdstræner  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

29 personer har gennemført forbundets 1-2 træner 

uddannelse. 
29 personer har gennemført forbundets 1-2 træner uddannelse med glans. 

 

Team Odense lage lokaler til. 

Stor ros til Team Odense for den gode forplejning. 
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Er Danmarks bedste holdkammerat fra Dansk 

Taekwondo Forbund? 
Prisen DIF og Nordea-fondens Fidusbamse sætter fokus på de mange unge drenge og piger i idrætsforeningerne, der hver dag er med til 

at gøre livet lidt sjovere for de andre. Vinderen kan se frem til en uforglemmelig rejse til 100.000 kroner med hele sit hold eller 

træningsgruppe. 

Jagten er gået ind på at finde Danmarks bedste holdkammerat. Fra 1. oktober og seks uger frem kan man på www.fidusbamsen.dk indstille en 

ung i alderen 12 til 19 år til den nystiftede pris, DIF og Nordea-fondens Fidusbamse. Prisen vil blive uddelt til en ung fra en af Danmarks 

Idrætsforbunds foreninger, som kan glæde sig over andres præstationer, altid udviser fair play og bidrager til fællesskabet på holdet eller i 

træningsgruppen. 

 

Når man indstiller en person, skal man uploade et billede og gerne fortælle om en situation, der viser, hvorfor vedkommende fortjener at vinde. 

 

Med prisen følger ikke kun æren. Sammen med sit hold eller træningsgruppe inklusiv to ledere får vinderen en idrætsrejse til en værdi af 

100.000 kroner. Så der kan blive rig mulighed for en fed træningslejr eller deltagelse ved et stort stævne i udlandet. 

 

Den endelige vinder af DIF og Nordea-fondens Fidusbamse vil blive afsløret og få overrakt prisen 10. januar til gallashowet SPORT 2014 i 

BOXEN i Herning. Det ville da være fedt, hvis det blev én fra Dansk Taekwondo Forbund, som vandt. 

 

Ugekonkurrencer 

Udover hovedpræmien vil der mellem 1. oktober og 15. november være en række ugekonkurrencer, hvor man kan vinde gode sportspræmier. 

Men det kræver, at man liker Facebook-siden og holder øje, når de nye konkurrencer udskrives hver mandag. 

  

http://www.fidusbamsen.dk/
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U21 EM 2014: Sarah Malykke sluttede med 

kvartfinaleplads 
Danmark måtte nøjes med lige ved og næsten ved U21 EM i Østrig. Af dagens sidste tre danske kæmpere nåede Risskov kæmperen 

Sarah Malykke længst. Men Sarah måtte tage til takke med en kvartfinaleplads efter nederlag mod en stærk italiener. Læs det danske 

holds rapport fra dagens kampe nedenfor. 

 

"Sarah Malykke – Risskov Taekwondo 

1.kamp Danmark - Rusland: 

Sarah vinder over Rusland i første kamp med 8 – 1. Kampen står allerede 8 – 0 efter første runde, og så var det som om, at Russeren havde givet 

op og sejren blev kørt stille og roligt hjem. 

 

Kvartfinalen Danmark – Italien: 

Sarah kommer bagud i første runde med 0 – 2. I anden runde sætter hun flere hovedspark ind, som ikke bliver registreret. I sidste runde satser 

Sarah alt, rammer igen hovedet et par gange, som ikke giver point. Italieneren får et par kontra ind og Italieneren vinder kampen 5 – 1. Det er et 

ærgerligt exit for Sarah lige før medaljerne. 

 

Martin Hoang – Århus Vest Taekwondo 

1.kamp Danmark - Israel: 

Martin taber desværre kampen 5-8. Martin kæmpede til det sidste, men Israeleren var rigtig god til at blokke Martin og få lukket ham af.  

 

Alberte Knudsen.Nielsen – Tan-Gun København Taekwondo 

1.kamp Danmark - Rusland: 

Alberte taber til Rusland. Alberte starter med at komme foran med 1-0, men herefter trækker Russeren fra stille og roligt. Alberte kæmper sin 

chance, men det var for stor en mundfuld for den 16 årige dansker, som ellers gjorde det godt." 

 

Dermed måtte det danske U21 landshold vende hjem med to kvartfinale pladser som bedste resultat. Men de unge danske kæmpere har fået 

masser af uvurderlig erfaring med hjem fra EM i Østrig, og det skal nok hjælpe dem videre i deres kampkarriere. Holdet rejser retur fra Østrig 

mandag. 

 

Med sportslig hilsen 

Mickey Svendsen, Holdleder U21 EM 

Torben Hansen, Infoafdelingen 
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U21 EM 2014: Danmarks sidste tre kæmpere klar til 

søndagens stævne 
Søndag har Danmark 3 kæmpere i ilden ved U21 EM. Se deres første modstandere nedenfor. 

 

Alberte Knudsen-Nielsen fra København i -46 kg klassen: 

Alberte indleder sin EM indsats mod Rusland 

 

Sarah Malykke fra Risskov i -49 kg klassen: 

Sarah før ligeledes fornøjelsen af en russer i første kamp. 

 

Martin Hoang fra Aarhus Vest i -54 kg klassen: 

Martin skal møde Israel i sin først EM-kamp. 

 

Vi krydser fingrene for de sidste danskere ved U21 EM 2014 og ser frem til kampene i morgen. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

U21 EM 2014: Emil Vedel tæt på EM metal 
Dagens kæmpere ved U21 EM gjorde en god figur. For Emil Vedels vedkommende blev det til 2 flotte sejre inden hans exit lige før 

medaljerne. Men en flot kvartfinale til den københavnske kæmper. Emil Sørensen fra Risskov fik en skulle det vise sig mere end hård 

lodtrækning, da han tabte sin indledende kamp det den senere Europamester fra Spanien efter en spændende kamp. 

Nedenfor følger det danske holds rapport fra dagens kampe: 

 

"Emil Vedel – Copenhagen City Taekwondo 

1. kamp Danmark - Ungarn 

Emil Vedel møder Ungarn i første kamp og vinder 7 – 5. Emil kommer foran i starten af kampen. Ungarn kommer stærkt igen i anden runde og 

kommer foran med 2 – 1 hvorefter Emil sætter et hovedspark ind. Derefter kører han en sikker sejr hjem på 7 - 5. 

 

2. kamp Danmark - Israel 

Emil kommer hurtigt foran i første runde med 4 – 0. I anden runder kommer Israel ud som lyn og torden og anden runde slutter 9 – 4 til Israel. I 

sidste runde prøver Emil alt mod Israeleren, som dækker sig godt og med 10 sek. tilbage laver Emil 7 point og vinder 12 - 11. 

 

Kvartfinalen Danmark – Ukraine 

Emil leverer en god kamp mod Ukraine. Han starter med at komme bagud, men får udlignet til 2 – 2 i anden omgang. Her efter trækker 

Ukraineren lige så stille fra Emil og vinder en sikker sejr. Så en meget flot kvartfinale indsats af Emil Vedel. 

 

Emil Sørensen – Risskov Taekwondo 

1. kamp Danmark - Spanien 

Emil taber til en meget dygtig Spanier, Emil kommer hurtig bagud med 3 – 0, men kommer stærkt igen i starten af anden runde, hvor han får 

udlignet til 4 -4 med et baglæns til hovedet. Derefter sætter Spanieren tempoet op og vinder en sikker sejr. 

Spanieren vinder senere guld, ved at køre alle sine modstander over og vinder finalen mod Italien med en overbevisende 7 – 1" 

 

Læs separat nyhed om søndagens kæmpere og deres første modstander. 

 

  
 

Med sportslig hilsen 

Mickey Svendsen, Holdleder U21 EM 

Torben Hansen, Infoafdelingen  
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U21 EM 2014: Laura Christina Zapata i hårfin afgørelse 

mod Rusland 
Trods en fantastisk start af Laura i kampen mod Rusland, endte det med russisk sejr med mindst mulig margin. Læs det danske holds 

rapport fra Laura's kamp nedenfor. 

 

Laura's første kamp ved U21 EM stod mod Rusland. Her er førstehånds rapporten fra den danske hold i Østrig: 

 

"Første runde: 

Laura kæmper en fremragende kamp, russeren starter med at komme foran på et underspark. Efter flere hårdere dueller uden scoringer, sender 

Laura et hovedspark afsted og får 3 point, første runde ender 4 -1 til Laura  

Anden runde:  

Kampen bølger frem og tilbage med høj intensitet og Laura får scoret et point og runden ender 5-1 til Danmark.  

Tredje runde: 

Lige fra starten af tredje runde kommer russeren stærkt offensivt ud, hvilket resulterer i 2 hurtige point i russerens favør.  

I løbet af omgangen udbygger russeren til en føring på 5-7. Laura kommer herefter stærkt igen med en dwit chagi som sender russeren i gulvet 

og der udlignes til 8-8.  

I rundes slut sekunder bølger kampen stærkt frem og til bare, men desværre trækker russeren det længste strå og vinder knebent 9-10 i sidste 

sekund." 

 

Der bliver lagt en lille video af Laura's kamp på facebook senere i aften. 

 

Lørdag skal følgende danskere i ilden: 

Emil Vedel fra Copenhagen City i -68 kg klassen: Emil Vedel starter i første kamp mod Ungarn. 

Emil Sørensen fra Risskov i -63 kg klassen: Emil S. starter mod Spanien. 

 

Pøj pøj til det danske hold. 

 

Med sportslig hilsen 

Mickey Svendsen, Holdleder U21 EM 

Torben Hansen, Infoafdelingen  
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Pressemeddelelse fra Dansk Taekwondo Forbund 
Udviklingscenter - Elite Vest etableres. 

Talentarbejdet i dansk taekwondo styrkes yderligere. 

Dansk Taekwondo Forbund ønsker at blive blandt de fem bedste i Europa på talentområdet. 

 

Nu er aftale nr. 2 på plads. Det er Udviklingscenter - Elite Vest, der slår dørene op. 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

U21 EM 2014: U21 EM 2014: Laura Christina lægger ud 

mod Rusland 
Danmarks første kæmper ved U21 EM fredag Laura Christina Zapata lægger i 62 kg klassen ud mod Rusland i anden runde. Både 

Laura og den russiske modstander sidder over i første runde hvilket betyder at der er 3 kampe for at ende i en evt. EM finale. 

 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  
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U21 EM 2014: Det danske hold klar til kamp i Østrig 
Fredag starter U21 EM i Innsbruck i Østrig. Det danske hold ankom til Østrig tirsdag og har haft 2 træninger indtil videre. 

Meldingerne fra Østrig er flotte faciliteter, vejret er flot og alle ser klare og velforberedte ud. 

 

I aften er der lodtrækning ved EM og vi må afvente at se den, før der kan vurderes på de danske muligheder. 

 

De danske kæmpere skal i ilden på følgende dage: 

 

Fredag den 26/9:  

Laura Christina Zapata fra Greve i 62 kg klassen.  

Laura sidder over i første runde og møder i sin første kamp Rusland, som også er oversidder. Der skal vindes 3 kampe før en evt. finale. 

 

Lørdag, den 27/9: 

Emil Vedel fra Copenhagen City i -68 kg klassen 

Emil Sørensen fra Risskov i -63 kg klassen 

 

Søndag, den 28/9: 

Alberte Knudsen-Nielsen fra København i -46 kg klassen  

Sarah Malykke fra Risskov i -49 kg klassen 

Martin Hoang fra Aarhus Vest i -54 kg klassen 

 

Held og lykke til hele det danske hold, som udover kæmperne består af: 

 

Holdleder Mickey Svendsen 

Coach Bjarne Johansen 

Coach Zakaria Asidah 

Coach Farooq Rashid 

Fysioterapeut Jon Ludvig 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 

Første udviklingscenter er en realitet. Flere er på vej. 
Arbejdet med etablering af udviklingscentrene intensiveres yderligere. 

Som det fremgik af DTafs hjemmeside for et par uger siden, er den første aftale omkring udviklingscenter indgået. Det blev i Rødovre. I løbet af 

kort tid forventer forbundet også at indgå aftale med EliteVest. 

 

Da den seneste ansøgningsfrist udløb 31. juli 2014, havde DTaF modtaget endnu en ansøgning, nemlig fra Nørrebro Taekwondo Klub. Forbund 

og klub er nu i fuld gang med at forhandle de sidste detaljer på plads. 

 

DTaF forventer at et konstruktivt samarbejde mellem kæmper, klub og udviklingscenter vil styrke vores position internationalt og samtidigt 

fremme lysten til at blive blandt de bedste. 

 

Det skal bemærkes, at det er et krav for at være på landsholdet samt for at blive udtaget til mesterskaber (fx EM/VM), at kæmperen skal være 

tilknyttet og træne i et udviklingscenter. 

 

Udviklingscentrene stiller rammer til rådighed, så talent- og elitegruppen i Danmark får de bedste udviklingsmuligheder.  

 Forbundsudtagne kæmpere tilbydes gratis træninger i DTaF regi i udviklingscentrene 

 Øvrige udøvere, der opfylder kravene i talent- og elitepolitikken vil udover træningen i det udviklingscenter de er tilknyttet ligeledes 

kunne deltage i de såkaldte åbne træninger. 

Målgruppen for talent- og elitepolitikken er:  

 Målgruppen for talentpolitikken er udøvere, der har potentiale til at blive eliteudøvere jf. elitepolitikken. Målgruppen (kamp) er for 

udøvere i året de fylder 14 år til og med året de fylder 21 år. Målgruppen (teknik) er for udøvere i året de fylder 11 år til og med året de 

fylder 17 år. Herudover skal de træne min. 12 timer om ugen stigende til 18 timer i aldersperioden og være aktiv WTF/ETU 

stævnedeltager samt være tilknyttet et udviklingscenter.  

 Målgruppen for elitepolitikken er udøvere, der opfylder udtagelseskriterierne for deltagelse i EM, VM og OL for senior (for teknik 

arbejdes med udøvere i året hvor de fylder 18 til og med året, hvor fylder 29 år). Udtagelseskriterierne skal sikre, at udøverne har 

medaljepotentiale. Herudover skal de træne min. 20 timer om ugen og være tilknyttet et udviklingscenter. 

Herudover: 

 Arrangerer udviklingscentrene fælles lejre på tværs af landet 

 Udarbejder udviklingscentret, i samarbejde med kæmperens egen klub, individuel udviklings- og træningsplan for udøveren 

 

Udviklingscentrene skal ses som et væsentligt supplement for talent- og elitegruppen til nuværende klub-træning og den fællestræning der 

foregår naturligt klubber imellem i dag.  

 

Alle der endnu ikke er tilknyttet et udviklingscenter og opfylder kriterierne, opfordres til at tage kontakt til et af de tre udviklingscentre. Det er 

ikke et krav, at man er tilsluttet centret tættest på. 

 

Udviklingscentrene har i første omgang behov for følgende informationer fra klubberne: 

 Kæmperens navn, DTaF licens nummer, adresse, telefon, e-mail adresse 

 Kæmperens klub tilhørsforhold samt trænerens kontaktinformationer 

 Antal træningstimer per uge – opdelt per aktivitet, fx Taekwondo kamp = 10, fysisk træning = 4,... 

 

Som det har været i tilfældet med EliteVest og Rødovre Taekwondo Klub har vi bedt Nørrebro Taekwondo Klub om at følge op på denne 

skrivelse og sikre at relevante klubber melder tilbage om relevante kæmpere.  

 

Mange sportslige hilsner 

På arbejdsgruppen vegne,  

Per Holdt Madsen og Lars Morild 
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Stem på årets talent. 
Casper Christensen fra Brande er indstillet. Han er både dansk og nordisk mester i taekwondo. Læs mere her, og stem via linket. 

 
Fem unge midtjyske sportstalenter står klar i kulissen: 

Hvem fortjener Guld Barre Prisen 2014? 

 

For tredje år i træk skal der findes fem regionale vindere af årets Guld Barre Pris. Danskerne har indstillet mere end 600 unge regionale 

sportstalenter og enestående holdindsatser. Efter første jurybehandling står 25 sportspræstationer tilbage. De fortjener at blive fejret. I Region 

Midtjylland står kampen mellem fem dygtige kandidater, som har udmærket sig i disciplinerne orienteringsløb, karate, basketball, boksning og 

taekwondo. 

 

Toms Guld Barre sportsprisens formål er at fejre unge sportstalenter for deres ekstraordinære præstationer i årets løb. Danskerne indstiller 

talenterne, så det sikres, at hele landet bliver ’støvsuget’ for fantastiske sejre. Takket være 628 indstillinger har juryen fundet 25 regionale 

kandidater, og nu kan danskerne være med til at bestemme hvilke fem, der skal anerkendes og honoreres med 10.000 kr. Der uddeles fem priser 

– én for hver region. ”Guld Barre Prisen skal gå til regionens bedste talent. Alle fem kandidater er dygtige, men kun én af dem kan vinde. Vi 

håber, at alle i Region Midtjylland vil deltage i afstemningen og dermed være med til at udpege vinderen”, fortæller Marianne Forsingdal, Senior 

Brand Manager hos Toms Guld Barre. 

 

Hårdtslående talenter i kapløb om guldet 

Årets fem kandidater til Guld Barre Prisen i Region Midtjylland er stærke, hurtige og hårdtslående. De indstillede er: 

 

 Pigerne fra Orienteringsklubben Pan i Aarhus. De har vundet verdens mest prestigefyldte orienteringsstafet, Tiomila. Stafetten anses for 

orienteringssportens svar på Champions League, og det er første gang et dansk holder vinder. 

 Basketballklubben HSA i Aarhus. De har bla. vundet Lundaspelen i Lund i Sverige. Her deltager hold fra en stor del af Europa, og HSA 

har formået at vinde stævnet uden at tabe en eneste kamp. 

 Amanda Prebendorf Madsen fra Holstebro. Hun er 14 år og har for tredje år i træk kæmpet sig til titlen som Danmarksmester i karate. 

 Malthe Kristensen fra Randers. Han er bantamvægtsbokser og Danmarksmester. Han er ubesejret i sæsonen 2012-2013, og hans sejre har 

vundet ham en plads på det danske U17-landshold i boksning.  

 Casper Christensen fra Brande. Han er både dansk og nordisk mester i taekwondo.  

 

Med så stærke kandidater vil der med sikkerhed være god grund til at fejre et talent i Region Midtjylland, når vinderen kåres d. 1. november.  

 

Dygtig roer-duo vandt sidste år 

Sidste års vinder i regionen blev roer-duoen Mads Fischer og Frederik Taulbjerg. Deres indiskutable talent og trænevilje imponerede juryen og 

danskerne på Facebook. Det var ikke kun, fordi de havde resultaterne på plads – folk fandt også det faktum, at de trænede i al slags vejr 9-13 

gange om ugen ganske overbevisende og værd at fejre. Guld Barre Prisen betød, at duoen kunne tage på træningslejr i Portugal i vinter. ”Guld 

Barre Prisens vigtigste opgave er at fejre de unge og talentfulde regionale sportstalenter, som vi har i Danmark. Det kan være meget dyrt at 

dyrke eliteidræt, og vi hjælper gerne en lille smule, så nye dragter eller ekstra trænertimer kan komme inden for rækkevidde”, slutter Marianne 

Forsingdal. 

 

Stem om hvem der skal have guldet!  

Fra i dag og indtil d. 15. oktober kan alle via www.facebook.com/TomsDanmark stemme på én af de nominerede fra hver region. Der kan 

stemmes en gang pr. dag. Den kandidat, der får flest stemmer på Facebook, får en stemme med, når juryen voterer fra d. 15. oktober og frem til 

d. 1. november.  

D. 1. november offentliggøres de fem regionale vindere, og i alt 50.000 kr. gives til vinderne af Guld Barre Prisen 2014.  

 

http://www.facebook.com/TomsDanmark
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Kadetlejr 6 2014 
Træningslejr for kadetter i Nørrebro Taekwondo klub i samarbejde med DTaF. 

Alle kadetter i DTaF i alderen 10-14 år indkaldes hermed til kadettræningslejr nr. 6 ud af 6 i Nørrebro TKD d. 21-23 november 2014. 
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Flotte danske resultater ved Copenhagen Open i Rødovre 
De bedste danske udøvere dominerede det nystartede internationale teknikstævne Copenhagen Open, som blev afviklet i Rødovre 

Stadionhal med Islev Taekwondo Klub som arrangør i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund. Første udgave af Copenhagen 

Open var flot arrangeret og giver den lokale arrangør blod på tanden frem mod næste års stævne. 

 

Det danske bruttolandshold og VM landsholdet i teknik gjorde sig stærkt gældende ved Copenhagen Open. Landsholdet brugte stævnet som 

forberedelse til årets VM i Mexico i slutningen af oktober måned. Den næste test for holdet bliver Ungarn Open i Budapest i starten af oktober, 

og her skal VM formen gerne være helt på plads. 

 

Mest vindende klubber ved årets COP14 blev på førstepladsen den arrangerende klub Islev med 55 point, på andenpladsen Skanderborg med 41 

point og på tredjepladsen Bornholm med 38 point. I alt 5 lande og 24 teams deltog ved stævnet. 

 

Nedenfor følger udvalgte vindere i sortbæltegrupperne fra årets Copenhagen Open: 

 

Herrer individuelt: 

15-17 Jonas Walter, Bornholm 

18-30 Benjamin Hellegaard-Harder, West Cph 

31-40 Rene Louring, Ikast 

41-50 Allan Olsen, Islev 

51-60 Jørn Andersen, Herlev 

 

Damer Individuelt:  

15-17 Anneline Søberg, West Cph 

18-30 Sanne Jensen, Skanderborg 

31-40 Marlene Sandersen, Gangnam Lyngby 

41-50 Anette Olsson, Skive 

66+ Lis Borring, Bornholm 

 

Mixpar: 

18-30 Sanne Jensen/Thomas Purup, Skanderborg 

31- Marlene Sandersen/Jørn Andersen, Gangnam Lyngby 

 

Freestyle: 

Individuelt: Steven Behn, Tyskland 

Par: Amalie Benfeldt/Thomas Purup, Skanderborg 

 

På gensyn ved COP15 ! 

 

FOTO: Udøverne fra den danske bruttolandshold under årets COP14. Se foto i stort format HER. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/DTaF_Events/SAM_1619.JPG
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Taekwondosporten styrker talentudviklingen markant! 
Dansk Taekwondo Forbund ønsker at blive blandt de fem bedste i Europa på talentområdet. Et væsentlig og afgørende skridt er 

etablering af et antal udviklingscentre rundt om i landet. Talent- og elitemiljøerne skal styrkes. Kravene til eliten skærpes og 

talentarbejdet intensiveres. 

 

Et afgørende skridt er taget med etablering af det første udviklingscenter hos Hwarang Taekwondo Klub Rødovre. Udviklingscentret er resultatet 

af et tæt samarbejde mellem klub, kommune (Team Rødovre) og forbund. Alle tre parter bidrager med økonomi og knowhow. 

 

Bestyrelsesmedlem, Jon Mortola Hansen, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre udtaler: ”Vi er, med etablering af det første udviklingscenter, 

stolte af at være med til at udvikle taekwondo-sporten i Danmark. Vi får skabt de nødvendige rammer for et stærkt taekwondomiljø i lokalrådet 

med rollemodeller, der kan inspirere endnu flere til at dyrke taekwondo. Vi er glade for den opbakning, vi har fået fra både Team Rødovre og 

forbund”. 

 

Talent- og eliteudøverne skal samles til ugentlige træninger i udviklingscentrene samtidig med, at træningen hjemme i klubberne intensiveres. 

Alle udøvere skal have en individuel udviklingsplan med opfølgningssamtaler to gange årligt. Hvert udviklingscenter har minimum 25 udøvere 

tilknyttet. 

Det organisatoriske niveau i klubberne forstærkes gennem intensive udviklingsforløb med bl.a. udarbejdelse af udviklingsplaner, bredde- talent- 

og elitestrategier som skal sikre, at der arbejdes i samme retning. 

 

Trænerkompetencerne, højnes, klubsamarbejder styrkes samtidig med at rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet målrettes, således at den positive 

udvikling, med en medlemsfremgang på mere end 6 % fra 2012 til 2013, kan fortsættes. Det sker med implementering af ATK 

(AldersrelateretTræningsKoncept) og forbundets breddestrategi, hvor der er fokus på bl.a. træneruddannelse, klubudvikling og koncepter for 

SFO og skoler. 

 

Formand, Ejnar Mikkelsen, Dansk Taekwondo Forbund siger om aftalen: ”Det er et afgørende skridt i implementering af forbundets talent- og 

elitestrategi. Udviklingscentret skal styrke og kvalificere træningskulturen. Vi har store forventninger ti l, at Rødovre med deres kompetencer, 

kan bidrage væsentligt til dette arbejde”. 

 

Kontakt for yderligere kommentarer:  

Udviklingscenter Rødovre: Jon Mortola Hansen tlf. 51 53 63 93  

Dansk Taekwondo Forbund: Ejnar Mikkelsen tlf. 81 61 12 90  
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Copenhagen Open Teknik lørdag, d. 6/9 i Rødovre 

Stadionhal 
Lørdag byder Islev Taekwondo Klub i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund på den første udgave af det internationale 

teknikstævne Copenhagen Open. Copenhagen Open bliver det andet internationale stævne efter Danish Open i Kolding, som også er 

Europæisk A-class ranglistestævne. 

 

Alle sejl er sat til for at Copenhagen Open i teknik skal blive en stor tilbagevendende begivenhed.  

 

Således har arrangøren inviteret den britiske Verdensstjerne Chloe Bruce til at give opvisning i frokostpausen af lørdagens stævne. Chloe Bruce 

er bekendt med Danmark og København, da hun med hendes team gav flere opvisninger under Verdensmesterskaberne i Ballerup Superarena i 

2009, hvor Dansk Taekwondo Forbund var arrangør.  

 

Copenhagen Open byder på konkurrencer fra kl. 09.00 og forbundet forventer at de sidste grupper og præmieoverrækkelser er afviklet omkring 

kl.18.00. Chloe Bruce giver opvisning kl. 12.00. 

 

Du kan finde yderligere informationer om Copenhagen Open samt se den fuldstændige deltagerliste HER. 

 

God fornøjelse. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

  

http://www.taekwondo.dk/samlet_kalender.asp
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Revision af talent- og elitepolitikkerne for kamp og teknik 
DTaF udarbejdede i 2012 talent- og elitepolitikker/strategier for kamp og teknik. Repræsentanter for talent- og eliteudvalgene for kamp 

og teknik har i weekenden været samlet for at gøre status på baggrund af de erfaringer, der er gjort.  

 
Mødet resulterede i en række præciseringer og justeringer særligt i forhold til målgrupperne for forbundets talent- og elitearbejde. 

Målgrupperne for talent- og elitearbejde defineres nu således: 

 

 Målgruppen for talentpolitikken er udøvere, der har potentiale til at blive eliteudøvere jf. elitepolitikken. Målgruppen (kamp) er for 

udøvere i året de fylder 14 år til og med året de fylder 21 år. Målgruppen (teknik) er for udøvere i året de fylder 11 år til og med året de 

fylder 17 år.  

 Herudover skal de træne min. 12 timer om ugen stigende til 18 timer i aldersperioden og være aktiv WTF/ETU stævnedeltager samt være 

tilknyttet et udviklingscenter.  

 Målgruppen for elitepolitikken er udøvere, der opfylder udtagelseskriterierne for deltagelse i EM, VM og OL for senior (for teknik 

arbejdes med udøvere i året hvor de fylder 18 til og med året, hvor fylder 29 år). Udtagelseskriterierne skal sikre, at udøverne har 

medaljepotentiale. Herudover skal de træne min. 20 timer om ugen. 

 

I løbet af oktober 2014 vil strategierne (mål/handlinger) for talent- og elitearbejdet være færdigrevideret i de sportslige udvalg for kamp og 

teknik. Hovedkonklusionerne vil blive meldt ud på forbundets hjemmeside. 

Hvis du har spørgsmål til talent- og elitepolitikkerne, skal de rettes til formand, Ejnar Mikkelsen på tlf. 81 61 12 90 eller på mail 

emi@taekwondo.dk 

  

mailto:emi@taekwondo.dk?subject=Spørgsmål%20til%20talent-%20og%20elitepolitikkerne
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DM 2014 i Arena Fyn - ny dato 29/11! 
DM 2014 er flyttet til Arena Fyn den 29/11 2014. Med denne mulighed ønsker vi at samle sporten i endnu højere grad, dvs. både kamp 

og teknik afvikles samtidigt på samme dag i Arena Fyn, som vil bestå af 4 baner kamp og 3 baner teknik.Vi glæder os til de nye flotte 

rammer omkring vores DM Event og vil ligge masser af energi i årets DM, så det bliver en oplevelse for alle aktive, ledere, dommere og 

tilskuere. 

 

DTaF arrangerer DM i samarbejde med Udvikling Fyn, Odense Kommune, Odense Congress Center (som en del af 3 årig samarbejdsaftale) og 

vore lokale arrangører Team Odense og Munkebo Taekwondo Klubber. 

 

Hvorfor flytte DM datomæssigt ? 

Da forbundets ønske er at beskytte vores eget DM og dermed sikre, at så mange som muligt kan deltage og også at de bedste vil prioritere vores 

eget DM, fandt vi det uheldigt hvis DM datomæssigt skulle kollidere med et G1 stævne. Årsagen til flytningen af DM skal således findes i de 

WTF/ETU stævner, som var placeret tæt op mod og på den tidligere dato for DM. 

Dette erfarede forbundet først da placering af det sidste Grandprix stævne fra WTF´s side medførte en række flytninger i ETU regi. På den 

baggrund forespurgte vi Udvikling Fyn i starten af juli måned, hvorvidt det var muligt at flytte DM til én af flere angivne datoer. Flytning af 

Turkish Open blev vi først vidende om efter igangsætning af forespørgslen. 

På tidspunktet for forespørgslen vurderede vi at det først skulle afklares hvorvidt der kunne findes en anden dato afvikling af DM. Derefter 

kunne der efterfølgende tages kontakt til de øvrige involverede i denne flytning mv. Idet at hvis flytning af DM ikke var muligt, måtte vi jo 

fastholde den oprindelige dato. Tidligere regler om afvikling af DM blev i forbindelse med den seneste lovrevision i øvrigt ændret således at det 

er muligt at flytte DM uden forudgående høring herom. 

Desværre fik vi først svar i denne uge på vores forespørgsel. Undervejs i forløbet er der desværre også sket det at den oprindelige dato for 

afvikling af DM nu er blevet givet til andre. Der var således kun weekenden d 29-30/11 tilbage. På den baggrund havde forbundet i princippet 

kun et valg. Vi kunne vælge om DM som hidtil skulle afvikles over 2 dage eller om det skal afvikles samlet på én dag. 

Nu ligger vores DM event den 29/11 hvor der er mulighed for vores bedste udøvere at deltage og ikke samtidig at skulle fravælge vigtige 

rangliste stævner i WTF regi. Vi havde selvsagt håbet at flytningen kunne være annonceret før, men de sidste brikker ift. Arena Fyn faldt først på 

plads i denne uge. 

 

Vi glæder os til at se jer i Arena Fyn ! 

 

Med sportslig hilsen 

Hovedbestyrelsen  
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Sæt fokus på de unge i klubben 
Ønsker din klub at deltage i ”DIF Idrætsmiljø for Unge,” 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 hen over vinteren 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 2. november 2014 kl. 9.30-16.000 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 29. september. Beskriv 

kort, hvorfor I gerne vil være med i DIF idrætsmiljø for unge. Det er vigtigt at I også sender navne og mail-adresser med på de to ledere og de to 

unge. 

Læs mere her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/projekter  

 

  

mailto:udviklingskonsulent@taekwondo.dk?subject=Idrætsmiljø%20for%20unge%202014
http://www.dif.dk/da/foreningsliv/projekter
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David Coupar dommer ved Ungdoms OL i Nanjing 
Erfarne internationale kampdommer David Coupar har deltaget som kampdommer ved ungdoms OL 2014 i Nanjing, Kina. Nanjing 

2014 - 2. sommer-ungdoms OL for Taekwondo bliver afholdt på det Internationale Expo Center, fra den 17. til 21. august, 2014. 100 

unge atleter - 50 mandlige og 50 kvindelige fra 59 lande deltager til ungdoms OL. 20 internationale dommere, 10 mænd og 10 kvinder 

blev inviteret. 77 atleter, 39 mandlige og 38 kvindelige, kvalificerede sig til OL ved ”WTF World Taekwondo Qualification 

Tournament” i Chinese Taipei. 

 

Værten Kina modtog automatisk en kvote for tre mandlige og tre kvindelige vægtklasser efter eget valg, men besluttede at deltage med en 

mandlig og tre kvindelige atleter. 

19 atleter, 10 mandelige og 9 kvindelige, modtog "Wildcards", efter trepartsforhandlinger mellem den Internationale Olympiske Komité, NOCs 

og World Taekwondo Federation. Den maksimale kvote per NOC er 3 mandlige og 3 kvindelige atleter. 

 

Den fem-dages Taekwondo konkurrence består af 5 mandlige og 5 kvindelige vægt-kategorier. 

Tidsplanen: kvinder:mænd: 

17 august -44 kg -48 kg 

18 august -49 kg -55 kg 

19 august -55 kg -63 kg 

20 august -63 kg -73 kg 

21 august + 63 kg + 73 kg 

 

Der er færre vægtklasser i de Ungdoms Olympiske Lege end i World Junior Championships (5 i stedet for 10). 

 

Der bliver kæmpet på en ottekant-formet kampbane. Daedo beskytter, scoring (PSS) og 5 kameraer til videooptagelser + ”broadcast”. 

 

Ingen ændringer med de nyeste WTF konkurrenceregler, som trådte i kraft i marts i år. 

Hver vægtklasse består af en enkel elimination turnering. 

 

De 4 første atleter fra hver kategori bliver tildelt guld (1.), sølv (2.) og bronzemedaljer (3. og 4 plads). I alt 10 guldmedaljer. 

 

En kæmpe fordel er, at man afholdt et fælles møde hvor alle dommerne og sekundanterne  

mødtes. Et godt møde, hvor man gennemgik fælles teori, og alle kunne stille spørgsmål og svare. 

Der bliver fokuseret på 2 hovedpunkter. 

1) Sikkerhed af kæmperne pga. ”Wildcards”. 

2) Dårlig opførsel 

 

På grund af den store medieopmærksomhed gjorde WTF det meget klart fra starten, at dårlig opførsel fra sekundanterne eller fra kæmperne ville 

absolut ikke blive accepteret, f.eks. smide hjelmen på gulvet efter kampen, højlydt protestere afgørelsen, forstyrre kampen, eller ikke hilse på 

modstanden. Både kæmperen og sekundanten ville blive i værste tilfalde ekskluderet fra alle WTF stævner i 1 år og de nationale Forbund bliver 

informeret. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Juncker 

Formand for dommerudvalget 
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Opdateret pressemeddelelse vedr. U21 EM i kamp 2014 i 

Innsbruck! 
Talent- og eliteudvalget Kamp har nu samlet hele det hold, der skal repræsentere Danmark ved U21 EM i kamp den 26. – 28. september 

i Innsbruck, Østrig. 
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Kadetlejr 5 2014 
Træningslejr for kadetter i Nørrebro Taekwondo klub i samarbejde med DTaF. 

Alle kadetter i DTaF i alderen 10-14 år indkaldes hermed til kadettræningslejr nr. 5 ud af 6 i Nørrebro TKD d. 12-14 september 2014. 
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Ny højteknologisk uddannelse til Elitesportsudøvere 
Gør det lettere for eliteudøvere at tage en uddannelse. 
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Licens ved udenlandske stævner 
Ved deltagelse i udenlandske stævner har man tidligere kunnet fremvise det gule licenskort på forlangende, men da det fysiske 

licenskort er afskaffet vil en kopi af den kvittering der sendes til klubbens kasserer ved bestilling af licensen kunne medbringes og 

fremvises. Med venlig hilsen HB 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Wonderful Copenhagen TT: 4 danske seniorvindere 
De danske kæmpere fik kvalificeret modstand ved sæsonens første udfordring WCTT i Valby Hallen lørdag. Det lykkedes blot 4 danske 

seniorkæmpere at ende øverst på medaljeskamlen.  

 

Mere opløftende var resultaterne i klasserne fra børn, cadet og til junior, hvor Danmark har en række store talenter under udvikling. 

 

På seniorsiden tog de to veteraner i dansk taekwondo Philip Reyes i 63 kg og Zakaria Asidah i sværvægtsklassen sig endnu engang af 

guldmedaljerne. Flot at disse fantastiske sportsfolk fra den gyldne generation af dansk taekwondo stadig kan finde motivationen til at levere 

topresultater.  

Positivt var det også at to unge danske kæmpere fra Aarhus levere topresultater ved WCTT. Således blev de letteste vægtklasser ved stævnet på 

både herre- og damesiden vundet af to store talenter Sarah Malykke i -49 kg klassen fra Risskov og Martin Hoang fra Aarhus Vest i -54 kg 

klassen. 

 

Nedenfor følger vinderne af alle seniorklasserne ved WCTT 2014. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

 

Vinderne i seniorklasserne ved WCTT 2014: 

 

HERRER: 

-54 kg Martin Hoang, Aarhus Vest – DK 

-58 kg Alastair Darlington, Skotland 

-63 kg Philip Reyes, Nørrebro – DK 

-68 kg Mahdi Nuri, Sverige 

-74 kg John Asp, Norge 

-80 kg Richard Ordemann, Norge 

+87 kg Zakaria Asidah, København – DK 

 

DAMER: 

-49 kg Sarah Malykke, Risskov – DK 

-53 kg Siv Anja Mienna, Norge 

-62 kg Teona Vashakmadze, Georgien 

-67 kg Sara Zederfeldt, Sverige 

-73 kg Kristine Hove, Norge 

+73 kg Maria Johansson, Sverige 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Wonderful Copenhagen TT: Valby Hallen åbner dørene 

for det 21. WCTT 
Københavns Taekwondo Klub er lørdag vært for den 21. udgave af Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament. Årets 

internationale stævne har små 300 kæmpere fra 7 lande og kampene starter lørdag kl. 09.00 i Valby Hallen. Blandt de mest prominente 

deltagere er den danske veteran og tidligere OL deltager og VM sølvvinder Zakaria Asidah,  

 

 

Held og lykke til alle deltagere... 

 

Med sportslig hilsen 

Infoafdelingen 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Udvidelse af tilmeldingsfrist. 
Tilmeldingsfristen til Talent- og elite træningssamling kamp i Rødovre er forlænget til 16/8! 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

VIGTIG INFO: WTF’s nye kampregler fra 1. juli 2014 
Her er de nye danske kampregler, som bygger på WTF’s nye kampregler fra 1. juli 2014. Opbygningen af reglerne er ændret så den nu 

følger WTF’s regler mest muligt, og det er gjort helt tydeligt, hvad der er danske særregler. Her er også et dokument, som fremhæver 

de væsentligste ændringer i kampreglerne.  

 

De nye kampregler er gældende fra 1. juli 2014, og de vil blive brugt første gang til WCTT 2014 den 16. august. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Juncker 

WTF International dommer & 

Formand for Dommerudvalget 

Dansk Taekwondo Forbund  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Lisa Gjessing Kjær vandt begge kampe ved World Junior 

Games 
Vores dobbelte Verdensmester Lisa Kjær Gjessing vandt begge sine kampe og dermed guld ved World Junior Games, hvor taekwondo 

var inviteret med som opvisningsidræt. Der var inviteret 2 kæmpere på dame og 2 på herresiden, som skulle møde hinanden 2 gange. 

Lisa's modstander var en anden Verdensmester, men i +58 kg klassen Amy Truesdale fra England. Så det var toppen af Para 

taekwondo der var inviteret med til legene i Stoke Mandeville, England. 

 

I første kamp kom Lisa bagud i første kamp mod englænderen, men kom i anden omgang stærk igen og vandt kampen sikkert 6-2. 

Revancekampen blev en noget tættere affære men stadig med dansk sejr 1-0.  

 

Lisa kom på hårdt arbejde ved World Junior Games. "Da hun vejer ca. 10 kg mere end mig var det nogle hårde kampe. Der var kamp lige til 

sidste sekund, så det kan mærkes i kroppen i dag" lød det fra en træt men glad dansk vinder. 

 

Stort tillykke til Lisa med endnu et flot resultat og for det promotionarbejde hun laver for dansk taekwondo og for WTF, som håber at få 

taekwondo på programmen ved World Senior Games allerede i 2015. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Lisa Gjessing Kjær deltager i det 10. IWAS World Junior 

Games 
Para-Taekwondo som demonstrationssport til det 10. IWAS World Junior Games (The International Wheelchair and Amputee Sports 

Federation) Lisa Kjær Gjessing fra Risskov Taekwondo Klub er personligt inviteret til IWAS Junior Games i England af World 

Taekwondo Federation. 

 

Lisa er 2 x verdensmester og 1 x europamester, og det er ikke gået ubemærket hen. Derfor er hun og hendes coach Bjarne Johansen, blevet 

inviteret med til IWAS Junior Games – med alt betalt fra WTF. 

 

Para-Taekwondo er en af to nye sportsgrene, som The International Paralympic Committee har avanceret til anden fase af sportsgrene, der skal 

indgå i de i Paralympiske Lege i Tokyo i 2020. 

 

WTF er ivrige efter at tage alle muligheder i brug for at fremme sporten. Derfor vil Para-Taekwondo være en opvisningssport til IWAS junior 

games 2014, som vil blive afholdt i Stoke Mandeville, England, 3.-8. august 2014. 

 

Lisa skal kæmpe onsdag d. 6. August i -58 kg. 

 

Lisa har fået oplyst, at der torsdag formentlig også er kampe. ”Det har ikke været muligt at få oplyst det endelige program for turen, så vi tager 

det som det kommer.”, siger Lisa, der er rigtig glad for at blive inviteret med. 

 

Vi vil opdatere i løbet af onsdag og torsdag aften 

 

I kan læse mere om legene HER 

 

Med sportslig hilsen 

Infoafdelingen  

  

http://games.iwasf.com/games/index.cfm/news/


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Opdatering af nyhed om ETU coach licens 
Nu outline for seminar i Düsseldorf (31/10 til 2/11). 

 

Detaljer findes igen på ETU’s forside (nedenstående er kopi af den seneste nyhed). 

 

Krav om ETU coach licens 

Krav om “ETU coach licens” til WTF turneringer & mesterskaber fra 2015. 

 

Som følge af ETU’s “council meeting” i slutningen af april, hvor det blev besluttet at stille krav om coach niveauet fra 2015, er de første to 

seminarer hermed tidssatte i efteråret og vinteren 2014 (Corfu i Grækenland, Jerusalem i Israel samt Bonn eller Dusseldorf i Tyskland).  

 

Cheftrænere for internationale kæmpere, bedes derfor nærlæse informationerne og outlines på:http://www.etutaekwondo.org (står som en nyhed 

på forsiden). 

 

Det skal bemærkes at DTaF ikke yder støtte til klubtrænere, der ønsker denne licens. 

 

Mange sportslige hilsner 

Talent- og eliteudvalget 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Kadetlejr 4 2014 
Træningslejr for kadetter i Nørrebro Taekwondo klub i samarbejde med DTaF. 

 

Alle kadetter i DTaF i alderen 10-14 år indkaldes hermed til kadettræningslejr nr. 4 ud af 6 i Nørrebro TKD d. 29-31 august 2014. 

 

N.B. 

Tilmelding foretages af klubbens kursus-/lejransvarlig på: http://www.taekwondo.dk/arrangementer.asp  

  

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


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

WTF Cadet VM 2014: Wassim tog VM bronze ! 
Efter et par dage uden danske kæmpere ved kadet VM i Baku kom så endelig dagen hvor den sidste danske kæmper skulle på banen. 

Wassim Ljilali fra Albertslund skulle kæmpe for Danmarks ære og det gjorde han på flotteste vis. Efter suveræne sejre i indledende og 

kvartfinale mødte Wassim koreaneren Myeong-Gyun Byun i semifinalen i en kamp som blev den moralske finale i 65 kg klassen og en 

kamp, som koreaneren vandt men mindst mulig margin 8-7 efter at danskeren har styret det meste af kampen. Dermed blev det 

historiens første Kadet VM medalje til Danmark og en super flot afslutning på VM i Baku for Wassim og det danske kadet hold. Læs 

mere om vejen til medaljen nedenfor.... 

  

Wassim's vej til VM bronze gik over følgende kæmpere: 

 

I 1/8 delsfinalen vandt han fuldstændigt overlegent over Tsung H. Li fra Chinese Taipei med hele 12-3. 

 

I kvartfinalen tillod Wassim ikke engang modstanderen Mehdi Taghiyev, Azerbaijan at score et point og det blev til en sejr med et "æg" 6-0. 

 

Semifinalen kunne og skulle måske have været finalen i klassen, da Wassims modstander fra Korea Myeong-Gyun Byun var gået ligeså 

suverænt gennem sine indledende kampe med hhv. 16-0, 12-3 og 13-1. Koreaneren vandt i finalen på knock out over Iran efter en stilling på 15-

5. 

 

Så det sætter virkelig Wassims præstation i relief at han var den eneste kæmper i klassen der gav koreaneren kvalificeret modstand. 

 

Stort tillykke til Wassim Ljilali, VM holdet og Albertslund Tkd. Klub. 

 

 



Det bliver spændende at følge Wassim de kommende år i både kadet og senere juniorklassen. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen.  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Udtagelser til U21 EM i kamp 2014 i Innsbruck! 
Dansk Taekwondo Forbund´ s Talent – og eliteudvalg kamp har udtaget de kæmpere, der skal repræsentere Danmark ved U21 EM i 

kamp den 26. – 28. september i Innsbruck, Østrig. 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

WTF Cadet VM 2014: Chok - Frederik Olsen ude 
Danmark stiller med 2 kæmpere ved årets Cadet VM i Baku Azerbaijan - Frederik Olsen i 33 kg klassen, hvor der var 36 deltagere i 

klassen og Wassim Ljilali i 65 kg klassen med 20 deltagere. Kæmpetalentet og den nok mest vindende børne- og kadetkæmper der er set 

Frederik Olsen fik en flot start på sin kamp mod Kasakstan med føring 3-1 efter første runde og 4-3 efter anden runde. Men i sidste 

dramatiske runde gik det ikke Frederiks vej. Sagizhanov fra Kasakstan træk det længste strå og vandt kampen 9-7. 

 

Det er lidt af et chok at Frederik Olsen allerede er ude af sit først VM og vi håber holdet og familien får samlet Frederik op og hurtigt får pumpet 

lidt humør ind i den danske profil igen. Frederik er stadig meget ung og har en stor fremtid foran sig. 

 

VM kan ses på Dartfish HER. Linket til Frederiks kamp er HER. 

 

Danmarks anden VM kæmper Wassim Ljilali skal kæmpe på VM's sidste dag søndag, hvor han sidder over i første runde og skal møde vinderen 

af Spanien vs Chinese Taipei i anden runde. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

  

http://dartfish.tv/CollectionInfo.aspx?CR=p1c96953
http://dartfish.tv/Player.aspx?CR=p1c96953m2174544&CL=1


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

VM Poomsae 2014: Det danske hold udtaget 
WTF har placeret årets Verdensmesterskaber i Poomsae i Queretaro, Mexico som ligger 2.000 meters højde. Så det bliver en lidt 

eksotisk oplevelse og også en hård forberedelse for det danske hold, som nu er udtaget til VM. 

 

Landsholdsledelse, som består af landsholdstræner Finn Buchardt, sportchef Michael Gandø, Kadet træner Signe Jørgensen, Junior Træner Allan 

Olsen og Senior Træner Kim Nedergaard har udtaget følgende udøvere: 

 

VM Holdet består af: 

Cadet indv. Female - Eva Sandersen 

Cadet indv. Male - Nikolai Kronborg 

Cadet Pair - Nikolai Kronbrog - Melanie Peinow 

Cadet Team Female - Eva Sandersen - Lærke Kamp Pedersen - Ida Axø 

 

Junior indv. Male - Jonas Walter 

Junior Pair - Jonas Walter - Maria Skovly Buchardt 

Junior Team Female - Anneline Søeberg - Cornelia Heinisch - Nikoline Frølich 

 

Senior indv. Female 65+ - Lis Borring 

Senior indv. Male U59 - Jørn Andersen 

Senior indv. Male U49 - Allan Olsen 

Senior indv. Male U39 - Kim Nedergaard 

Senior Pair - Charlotte Pedersen - Benjamin Hellegaard Harder 

 

Alle udtagelser er udarbejdet inden for de aftalte retningslinjer landsholdledelsen har fået fra TEU (talent og eliteudvalget-teknik) og godkendt af 

TEU, jvf. Dtaf Talent og Elitestrategi. 

 

Det bliver således en stor trup som kommer af sted til VM i år, og der er derfor forhåbning om flere finalepladser og evt. nogle VM medaljer i de 

udtagne grupper. Landsholdet har været under opbygning med en satsning på max. 2 discipliner pr. udøver, så i år har det være lidt af et puzzle 

spil for at få kabalen til at gå op, men vi forventer bestemt at målene i Talent og Elitestrategi kan blive opfyldt. 

 

Efteråret opvarmningsstævner for VM deltagerne bliver Copenhagen Open i Islev og Ungarn Open. 

 

Nye landsholdsudtagelser: 

Tekniklandsholdstræner Finn Buchardt har også i samråd med resten Landsholdsledelsen valgt at udtage Chelina Rose Larsen, Sofie Berggreen 

Jensen, Lærke Kamp Pedersen og Nikoline Frølich til landsholdet i Teknik. Chelina og Sofie vil indgå i de forderendelsesplaner der er for et nyt 

Senior Team Female. Denne konstellation indgår i landsholdsledelsens satsningspulje og grundet den rigtige korte tid til EM/VM 2015 (ligger 

allerede første halvår 2015) og det ligger i rigtig god tråd med de aftalte retningslinjer landsholdledelsen har fået fra TEU (talent og 

eliteudvalget-teknik) og godkendt af TEU, jvf. DTaf Talent og Elitestrategi om udvikling og klargøring. Nikoline Frølich er debutant ved dette 

års VM i Junior Team Female, som også er en del af den langsigtede satsning og klargøring frem mod 2015, ligeledes er det for Lærke Kamp 

Pedersen i Kadet Team Female. 

 

Stort tillykke til alle og god vind på den kommen rejse inden for kampkunstens verden. 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, 

Lisa Lents er blevet WTF dommer i teknik. 
Søstrene Edina Lents og Lisa Lents er netop hjemvendt fra Taiwan, hvor de har været på et 5 dages langt dommer WTF International 

Poomsae Referee Seminar & Refresher Course.  

 

Der var deltagelse fra hele verden, heriblandt Australien, USA, Korea, Canada, Qatar, Bahrain, Oman, Tjekkiet, Canada, Hong Kong, Malasiya, 

Kina mfl.  

Over 200 deltog i dommerkurset og niveauet var højere end nogensinde.  

 

Edina Lents har været aktiv dommer siden 2001 og blev uddannet WTF dommer i 2011. Hun blev samtidig Danmarks første kvindelige WTF 

dommer. Det resulterede i, at Edina både dømte EM 2013 i Spanien og VM på Bali, hvor hun også blev udpeget til at repræsentere dommerne 

ved åbningsceremonien. Hun sidder ligeledes i dommerudvalget i Danmark med ansvar for uddannelse og uddanner jævnligt dommere sammen 

med den dommeransvarlige Per Fly Hansen, hvor de også afholder teknikseminarer. Edina deltog i Taiwan for at få de nyeste opdateringer frem 

mod VM 2014 i Mexico. Den viden skal videregives til landsholdet, som Edina har et tæt samarbejde med.  

Søsteren Lisa Lents har været aktiv dommer i Danmark i de seneste 11 år og er det nyeste medlem i teknikdommerudvalget. Hun er netop blevet 

uddannet WTF dommer, og er nu den yngste kvindelige WTF dommer i Danmark.  

 

Seminaret bød på teori undervisning fra tidlig morgen, til praktisk pointgivning og fysisk træning til om aften. Seminaret sluttede af med en 

fysisk prøve, pointgivningsprøve og en teori prøve.  

Begge søstre klarede sig med bravur og fik store klappesalver i salen da de modtog certifikater af de koreanske Grand Mestre Hwang Il Sik & Ki 

Young Jeong.  

 

DTaF kan nu altså prale af at have uddannet 3 WTF dommere; den dommeransvarlige i Danmark – Per Fly Hansen, Edina Lents og nu også Lisa 

Lents.  

  
 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 

Krav om ETU coach licens 
Krav om “ETU coach licens” til WTF turneringer & mesterskaber fra 2015 

 

Som følge af ETU’s “council meeting” i slutningen af april, hvor det blev besluttet at stille krav om coach niveauet fra 2015, er de første to 

seminarer hermed tidssatte i efteråret og vinteren 2014 (Corfu i Grækenland, Jerusalem i Israel samt Bonn eller Dusseldorf i Tyskland).  

 

Cheftrænere for internationale kæmpere, bedes derfor nærlæse informationerne og outlines på: http://www.etutaekwondo.org (står som en 

nyhed på forsiden). 

 

Det skal bemærkes at DTaF ikke yder støtte til klubtrænere, der ønsker denne licens. 

 

Mange sportslige hilsner 

Talent- og eliteudvalget 

  

http://www.etutaekwondo.org/


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Indbydelse til talent- og elite træningssamling for kamp, 

den 23. til 24/8. 
Talent- og eliteudvalget kamp indbyder til talent- og elitetræningssamlinger for juniorer, U21 og seniorer. 

 

Målgruppe: Man skal være fyldt 15 år og have kæmpet til min. 1 WTF G/A-Class stævne samt fortsat have ambitioner om at kæmpe 

internationalt.  

 

Info:  

Afholdes i Rødovre Taekwondo Klub, Højnæsvej 61 i Rødovre (lørdag kl. 12 – søndag kl. 15). Der vil være 4 træningspas a 2 timer på 

samlingen. Daedo stilles til rådighed. Medbring selv personligt kampudstyr. 

Instruktører: Steen Tiedjen og Farooq Rashid. 

 

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).  

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 

- it-support@taekwondo.dk 

 

Frist:  

Tilmelding skal ske senest 9. august 2014. Tilmelding er “først til mølle” og vi var desværre nødt til at afvise kæmpere sidste gang – så meld til 

med det samme! 

Note: 
 

Samtidigt med tilmeldingen, bedes klubansvarlig sende en mail med følgende oplysninger: 

  Klub 

  Navn 

  Seneste internationale stævne (navn og tidspunkt) 

  Seneste WTF G/A-Class stævne (navn og tidspunkt) 

til coachmickey@me.com  

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: perholdtmadsen@esenet.dk / mobil 29247619 

 

Med sportslig hilsen 

Talent- og eliteudvalget kamp  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Opdaterede generelle udtagelseskriterier for kamp 
Erfaringer og input er indarbejdet og kriterierne har nu fået sit eget område under punktet “Download”. 

 
Der har været et ønske om at simplificere kriterierne for de enkelte grupper samt stramme op omkring enkelte punkter. Vi har i talent- og 

eliteudvalget samtidigt skitseret de økonomiske rammer for de enkelte typer mesterskaber, så de generelle retningslinjer er kendt for alle. 

 

Vær opmærksom på: 

 

 En forudsætning for udtagelse til mesterskaber er, at kæmperen er tilmeldt et udviklingscenter under DTaF (gælder ikke cadetter)  

 Udtagne kæmpere forpligter sig til at ville følge WTF’s regelsæt samt være den naturlige gode rollemodel inden for taekwondo sporten 

(bødekrav fra WTF for usportslig opførsel er kort beskrevet)  

 Ekstra muligheder for vundne kampe, fx cadetter der nu kan optjene en “vunden kamp” ved at vinde guld til WTCC – så husk at tilmelde 

jer ;O)  

 Internationale stævner er nu navngivne, så man ikke ricikerer at tilmelde sig et stævne som ikke fx møder minimums deltagerantallet for at 

tælle med  

 Alle WTF stævner tæller nu med, men reglerne er opdateret, så man også kan optjene de nødvendige point i Europa 

 

Vi håber at opdateringen gør kriterierne mere klare og imødekommer ønskerne som i sidste ende jo handler om at udtage de bedst egnede til 

mesterskaberne. 

 

Skulle der være spørgsmål eller ønskers der afklaring omkring kriterierne, kan henvendelse rettes til: teu-kamp@taekwondo.dk. Siden vil blive 

opdateret med spørgsmål og svar, så alle fremadrettet har de samme informationer. 

 

Vi ønsker alle kæmpere held og lykke. 

 

Mange sportslige hilsner  

TEU-kamp 

  

mailto:teu-kamp@taekwondo.dk?subject=Spørgsmål%20angående%20udtagelseskriterier


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

NY DIPLOMTRÆNER I DTaF  
DTaF har fået endnu en forbundsspecifik diplomtræner. 

Den tidligere landstræner Tommy Legind Mortensen 6. dan fra Nørrebro Taekwondo Klub har bestået DIF diplomtræneruddannelsen som 

indeholder 180 lektioner og 4 afhandlinger samt den forbundsspecifikke diplomtræner uddannelse. Tommy leverede til den forbundsspecifikke 

del en afhandling på 25 sider og 2 praktiske prøver. Den afsluttende mundtlige eksamen blev afholdt på DTaF's årlige sommerlejr i Esbjerg med 

forbundets undervisere som censorer. 

 

Stort tillykke til Tommy L. Mortensen som nu er den 4. i rækken med den komplette diplomtræner uddannelse, den næsthøjeste 

instruktøruddannelse i DTaF. 

 

Tommy får ikke lov til at hvile på laurbærrerne, Nørrebro Taekwondo Klub sender ham på DIF's coaching uddannelse der begynder medio 

september 2014. 

 

DTaF sætter pris på, at Nørrebro Taekwondo Klub videreuddanner deres trænerstab. 

 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

SOMMERLEJR 2014 ESBJERG: DU KAN STADIG 

DELTAGE ! 
Det er ikke for sent at tilmelde sig årets sommerlejr i Esbjerg. Tilmelding kan ske på lejren enten for hele perioden eller for en eller 

flere dage. Gå ikke glip af dette store flotte arrangement. Se nogle af aktiviteterne nedenfor.... 

 

Her er nogle af aktiviteterne som afvikles ved siden af den daglige træning: 

 

Lørdag kl. 20.00 - 01.00 - Officiel åbning af lejren - Velkomstfest for voksne  

Søndag kl. 16.00 - 17.30 - Velkomstfest for monbælter  

Søndag kl. 18.30 - 21.00 - Velkomstfest for almindelige børnehold  

Mandag kl. 16.30 - 17:30 - For børn: Underholdning i Teltet  

Tirsdag kl. 19:00 - 21:00 - Kupgraduering  

Tirsdag - Børn/Voksne: Fodbold turnering  

Onsdag kl. 20:00 - For børn: Vi varmer op til Show Night med ansigtsmaling m.m. 

Onsdag kl. 20:00 - Show Night i EFI Hal 1  

Torsdag kl. 21:00 - 01:00 - Afslutningsfest  

 

Rigtig god sommerlejr til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafdelingen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Træner 1a kursus i juni 
Den 14. og 15. juni 2014 stillede Risskov Taekwondo Klub lokaler til træner 1a kursus. 

 

De tilmeldte til kurset var fra Aarhus og omegn, men også taekwondoklubber fra Sønderborg, Kolding, Esbjerg var repræsenteret samt tre friske 

kickboksere. Den første kursusdag gik med lærerig undervisning ved Carsten Stigers, hvor emnerne var vide og lærerige, og hertil blev suppleret 

med to mellemliggende træninger i hallen lige ved siden af – henholdsvis grundteknik og taeguk/poomse ved kwang yang nim Momme Knutzen 

og en halv time til kondien ved sa bum nim Carsten Stigers. Efter aftensmaden, der bød på hjemmelavede vietnamesiske forårsruller, gennemgik 

holdet den sidste kursustime, og derefter var der plads til hygge, en tur i Netto og et boldspil for de friske, inden vi ramte dynerne. Søndag 

morgen startede ud med morgenmad og en teoritime med fokus på sportsskader. Herefter suppleredes med træning, denne dag med gæstetræner, 

med flyvespark og trænings- samt opvarmningsteknikker i denne forbindelse, som en forlængelse af teoriundervisningen lige inden. Søndag 

eftermiddag sluttede vi af med en klapsalve og ømme ben efter to rigtigt gode, lærerige og konstruktive dage. Vi glæder os til at mødes igen til 

trænerkursus 1b! 

 

Med venlig hilsen 

Carina Linsbauer 

Risskov Taekwondo Klub 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

PARA VM 2014: Læs WTF artikel med Lisa 
I forlængelse af Lisa's anden VM titel på 2 år har WTF bragt en stor artikel med hende. 

 

Læs artiklen HER. 

 

Med sportslig hilsen 

Infoafdelingen  

  

http://www.worldtaekwondofederation.net/news-news/item/1492-gasoline-for-life-danish-champion-lisa-gjessing-retains-title-in-trail-by-fire-finale


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

PARA VM 2014: Lisa dobbelt Verdensmester ! 
Lisa Kjær Gjessing genvandt lørdag sit Verdensmesterskab ved Para-VM i Moskva i 58 kg klassen. Finalesejren blev på 5-3 efter en 

hård kamp, hvor Lisa var bagud i starten mod Aynou Mammadava, Azerbaijan. Lisa fik vendt kampen og sikrede sig dermed endnu en 

VM titel. Nu har den danske profil vundet guld ved de seneste 3 større mesterskab i træk. En imponerende præstation. 

 

Vejen til finalen blev sikre med sejre over Ayse Dudu Karatay, Tyrkiet i kvartfinalen med hele 16-0 og i semifinalen over Oksana Hrankina fra 

Ukraine med ligeså sikre 12-0. 

 

Taekwondo er optaget i de Para Olympiske Lege fra 2020 og det bliver spændende at følge Lisa Kjær Gjessing de kommende år frem mod en 

mulig Olympisk debut. 

 

Stort tillykke til Lisa med endnu en stor titel til samlingen. 

 

Med sportslig hilsen 

Infoafdelingen 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

PARA VM 2014: Lisa klar til VM finalen ! 
Lisa Kjær Gjessing har gjort det igen. Hun har for andet år i træk kæmpet sig i en VM finale, som kæmpes senere lørdag. Vejen til 

finalen blev banet med dominerende sikre sejre over Ayse Dudu Karatay, Tyrkiet i kvartfinalen med hele 16-0 og i semifinalen over 

Oksana Hrankina fra Ukraine med ligeså sikre 12-0. 

 

Nu venter den danske delegation på VM finalen, som kæmpes senere lørdag. Men allerede nu kan man glædes over den fantastiske præstation 

Lisa har leveret ved Para VM. "Men vi skal have VM guldet med hjem fra Moskva". 

 

Følg med her eller på DTaF's facebook side. 

 

Med sportslig hilsen 

DTaF Infoafdelingen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

PARA VM 2014: Lisa's VM starter lørdag mod Tyrkiet 
Lisa Kjær Gjessing er igen i år placeret i den største kvindeklasse ved VM - 58 kg K-44. Det betyder at der skal vindes 3 kampe for at 

sikre sig VM titlen.  

 

Lisa skal kæmpe allerede lørdag og møder i første kamp Ayse Dudu Karatay, Tyrkiet. Vindes denne kamp venter Oksana Hrankina fra Ukraine, 

som er gået direkte i semifinalen. Finalen bliver mod enten Azerbaijan eller Tyrkiet. 

 

Det bliver super spændende om vores regerende danske Verdensmester kan gentage succesen fra 2013 ! 

 

Med sportslig hilsen 

Det danske Para-VM hold & 

Infoafdelingen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

PARA VM 2014: En kaotisk start for Lisa mod 

titelforsvar 
I weekenden afholdes den 5. Para-Olympiske Verdensmesterskab i Moskva, Rusland. Lisa Kjær Gjessing skal forsvare sin VM titel fra 

2013, men fik en meget uheldig start på den mission. Således fik det danske hold afvist deres visa ved mellemlandingen i Riga, hvilket 

betød et dag langt besøg på den Russiske Ambassade med efterfølgende konsekvens at der skulle købes nye flybilletter til Moskva.  

 

Sikke en omgang for den danske profil og holdet, som kom en dag forsinket til den russiske hovedstad !  

 

Holdet har nu lagt den oplevelse bag sig og der er nu fuld fokus på den VM forsvaret. Holdet har netop afsluttet den anden træning og alt ser 

godt ud. Der er gode signaler og Lisa virker som altid glad, positiv, er afspændt og klar til kamp. I dag fik holdet chancen til at team'e op med det 

Franske landshold til træningen, hvilket var super fedt. 

 

Udvikling i Para-Olympisk taekwondo ser meget lovende ud. Para-taekwondo bliver officielt optaget til de Olympiske Lege 2020 i Tokyo. Der 

har på kort tid været en enorm udvikling i Para disciplinen, hvilket ses på antal deltagende nationer ved VM fra 25 nationer i 2013 til 41 nationer 

i 2014. Ligeledes er klassificeringer ændret og er nu på et helt andet niveau: Lisa er blevet testet af et panel bestående af en læge og 2 fysiologer, 

som gennemgik en detaljeret fysisk undersøgelse, og testede Lisa's fysiske færdigheder. 

 

Holdet ved først fredag aften efter Head of Team møde hvordan den endelige klassificering bliver og dermed også hvor mange der er i klassen, 

hvem Lisa skal møde og om kampdagen bliver lørdag eller søndag. 

 

Vi krydser alle fingre for Lisa ved VM ! 

 

Det danske hold i Moskva &  

Infoafdelingen  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Ekspeditionstid for pas og licenser. 
Der må påregnes en ekspeditionstid for udstedelse af pas samt registrering af licenser, på op til 14 dage.  

Vi beder jer derfor om at være i god tid med indsendelse og betaling af licens. 

 

Vi vil løbende følge processen for at gøre tingene så optimale som muligt for alle parter. 

 

Med venlig hilsen 

Hoedbestyrelsen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Hjælpetrænerkurset er blevet fornyet og hedder nu 1-2-

Træner. 
Idéer til træningsøvelser. Viden om trænerrollen. Forslag til opvarmning. Redskaber til at planlægge træningstimen. 

Det er bare noget af det, du har brug for som ny træner, og noget af det, som gør det sjovere og nemmere for dig at være træner. Derfor er Dansk 

Taekwondo Forbund gået sammen med DIF om at revidere hjælpetrænerkurset. Vi kalder det for 1-2-Træner – for sværere er det faktisk ikke at 

komme godt i gang som træner. 

 

Kom godt fra start 

På 1-2-Træner-kurset klæder vi den nye træner på til at træde ind i trænerrollen både før, under og efter træning. Vi har delt kurset op i to 

moduler, som hver varer 4 timer. 

  Modul 1 gør trænerne i stand til at forholde sig til den nye rolle som træner og giver dem input til de overvejelser de kan gøre sig, når målet er 

at skabe en sjov og udfordrende træning. 

  Modul 2 fokuserer på taekwondo. Her får du inspiration til konkrete øvelser og forslag til, hvordan du kan sammensætte træningen. 

 

Så nemt er det 

1-2-Træner-kurset gør det nemt og hurtigt at komme i gang med træner ”jobbet” – hvad enten den nye træner er 14, 34 eller 54 år. Kurset er 

derfor både for den engagerede unge taekwondoudøver og forældrene, der har et basiskendskab til taekwondo. 

 

De to moduler i kurset tages på en dag.  

 

DTaF afholder kurser i hele landet. Du finder kurserne i kalenderen på forbundets hjemmeside:  

 

Med på farten 

Ét er at være på kursus, noget andet er at bruge det lærte bagefter. Derfor får alle deltagere et kursushæfte for hvert modul, så de kan gå hjem og 

læse mere. Samtidig har vi udviklet en app med alle træningsøvelser, så det bliver ekstra nemt at overføre de gode idéer fra kurset til træningen.  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DK mest vindende nation ved Austrian Open IGEN ! 
Den danske landsholdsbruttotrup i teknik havde igen en rigtig stor appetit, og tog godt for sig af retterne ved weekendens ETU A-Class 

turnering Austrian Open over 2 dage. Specielt kadetterne og juniorerne imponerede ved at tage medaljer i nogle meget store og meget 

hårde grupper hvor afviklingen tog det meste af dagen. Man kunne godt se på deltagelsen ved Austrian Open, at det er tæt på vores 

udtagelse til VM, som vil komme inden for de næste par uger grundet VM's placering i oktober. For der var mange deltagere til 

Austrian Open igen i år. De danske VM kandidater fik understreget deres berettigelse til en evt. VM-udtagelse, ved at vinde nogle flotte 

medaljer. 

 

Rutinerede udøvere som Lis Borring og Eva Sandersen gjorde ikke forventningerne til VM mindre, da de tog guld i deres individuelle grupper. 

Kadet Team med Eva Sandersen, Lærke Kamp Pedersen og Melanie Peinow, tog ligeledes guld. 

Der var endvidere guld i Freestyle Mix Team med Kristoffer Andersen, Chelina Rose Lasen, Emma Kayerød-Rasmussen, Sofie Berggreen 

Jensen, Christian Noes Rasmussen og guld i Freestyle female under 17 år til Eva Sandersen, som var dagens store vinder med 3 x guld. 

 

Endvidere var der sølvmedaljer par/gruppedisciplinerne i junior pair, junior team female efter flotte præstationer. Danmark hentede en væld af 

også flere bronze medaljer med weekendens stævne - Se alle danske resultater fra Austrian Open nedenfor. 

 

Landsholdet, bruttotruppen og udviklingstruppen har haft særligt fokus på at udvikle junior og kadet deltagere og dette har været en god 

investering, da WTF i år har besluttet at lave kadetgrupper ved VM for første gang. Denne satsning gav igen pote ved Austrian Open. Junior og 

kadet grupperne markerede sig virkelig stærkt og Danmark vandt medaljer i alle ungdomsgrupper. 

En virkelig flot præstation af alle på holdet, når man tager den store konkurrence ved stævnet og de stærke nationer der deltog i betragtning. 

 

Resultaterne blev som følger: 

Senior 2 

Senior 2 male - Kim Nedergaard (Skive) - Bronze 

 

Master 2 

Master 2 male – Jørn Chr. Andersen (Herlev) - Bronze 

 

Master 3 

Master 3 Female - Lis Borring (Bornholm) – Guld 

 

Kadet 

Kadet Female - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby) - Guld 

Kadet Female - Lærke Kamp Kamp Pedersen - Bronze 

Kadet Team - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby), Melanie Peinow (Nørrebro), Lærke Kamp Pedersen (Lyseng) – Guld 

 

Junior 

Junior Female - Annaline Soeberg (Gangnam Lyngby) - Bronze 

Junior Male - Jonas Walter (Bornholm) - Sølv 

Junior Pair – Jonas Walter (Bornholm), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool) – Sølv 

Junior Team Female - Chelina Rose Larsen (Holbæk Musool), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool), Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg) – 

Sølv 

Junior TeaM Female - Nikoline Frølich (skive), Cornelia Heinisch (Gangnam Lyngby), Annaline Søeberg (Gangnam Lyngby) - Bronze 

 

Freestyle 



Freestyle -17 Female - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby) – Guld 

Freestye Mix Team - Kristoffer Andersen, Chelina Rose Lasen, Emma Kayerød-Rasmussen, Sofie Berggreen Jensen, Christian Noes Rasmussen 

- Guld 

 

Med sporslig hilsen 

Finn Buchardt 

Landsholdstræner 

  



 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

VIGTIG INFORMATION 
Afskaffelse af licenskort. 

Kære klubber 

 

Licenskort 

Da medlemsregistrering og tilmelding til stævner samt kurser i dag foregår elektronisk, ser vi ikke længere et behov for det gule licenskort bag i 

passene. 

Hovedbestyrelsen har derfor efter grundige overvejelser samt drøftelser med udvalg, besluttet at afskaffe det fysiske licenskort fra d.d. 

Registrering af nye medlemmer og genbestillinger vil foregå på samme måde som hidtil i systemet, men man får blot ikke længere et fysisk 

licenskort tilsendt. 

 

Adresselabels 

Når medlemmer en gang i mellem flytter postadresse, har vi måttet skiftet klistermærket som sidder forrest i passet. 

Med 9000 medlemmer bliver det til en del flytninger om året, og da vi ikke anvender medlemmets postadresse til noget i forbindelse med passet, 

har vi også besluttet fremover at fjerne selve postadressen på nye klistermærker. 

Medlemmets postadresse skal stadig opdateres i systemet, dog skal sekretariatet kun printe klistermærker når der udstedes nye pas eller hvis 

medlemmet skifter klub. 

 

Ved spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail jg@taekwondo.dk 

 

På HB´s vegne 

Johny Gramberg 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Har du tilmeldt SOMMERLEJR 2014 ? 
Tiden nærmer sig med hastige skridt årets begivenhed i DTaF - årets sommerlejr i Esbjerg. Har du fået tilmeldt dig ? Alle tilmeldte pr. 

15/6 deltager i konkurrencen som en helikoptertur ! 

 

Vi ønsker alle en fantastisk lejr i Esbjerg og held og lykke til alle dankandidater der skal op på lejren. 

 

Læs mere om årets sommerlejr HER 

 

Sommerhilsen 

Infoafdelingen 

  

http://www.taekwondocamp.dk/


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

U-21 EM i Østrig d. 26. - 28. september 2014 

udtagelseskrav 
Kvalifikationsperioden for U-21 EM slutter d. 18 juli 2014 Kvalifikationsperioden er fra 18. Juli 2013 til 18. Juli 2014  

Du skal være født i 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 for at kunne søge, samt 1. dan 

 

Kvalificerede kæmpere bedes gennem deres klub udfylde og indsende point arket til U-21 EM 2014! Deadline for indsendelse er d. 18. juli 2014 

til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Du skal sende ind hvis du har klaret kravet på 7 vundne kamp og 40 point eller hvis du har klaret undtagelseskravet på 4 kampe og 10 point 

 

Økonomi: Forbundet giver tilskud til U21 EM, men deltagerne/ klubberne må også påregne delvis egenbetaling. 

 

I bedes kun sende ind, hvis I har klaret et af disse krav. 

 

I bedes læse de generelle udtagelseskrav igennem 

 

Udtagelsen vil ske seneste mandag d. 25. Juli 

 

Spørgsmål kan rettes til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Hilsen 

TEU-Kamp 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Ledige pladser træner 1 b 
Hurtig tilmelding!! 

 

Der er stadig pladser på træneruddannelse 1 b I Islev TKD den 14-15/06-2014. 

Der er lukket op for tilmeldinger til og med Torsdag den 12/06.  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Flotte danske Danish Open resultater i Kolding 
Omkring 200 deltagere fra 10 nationer havde valgt at udfordre hinanden ved årets Danish Open i Kolding. Danish Open kaster normalt 

mange flotte danske resultater af sig og årets stævne var ingen undtagelse. 

 

Der var over en bred front topresultater fra de danske udøvere, som i den kommende måneder skal overbevise landsholdsledelsen om hvem der 

skal repræsentere Danmark ved årets Verdensmesterskaber i Mexico i slutningen af oktober. Det bliver en spændende periode vi går ind i for de 

bedste danske udøvere. 

 

Nedenfor følger udvalgte resultater fra Danish Open 2014. Fuldstændig resultatliste findes HER. 

 

Udvalgte resultater Danish Open 2014 

Individuelt vindere: 

Damer 15-17 år: Annaline Søberg, West Copenhagen – DK 

Damer 18-30 år: Charlotte Pedersen, Islev – DK 

Damer 31-40 år: Christina List, Ikast - DK 

Damer 41-50 år: Charlotte Dahlqvist, Sverige 

Damer 51-60 år: Sylvie Rouquie, Israel 

Damer 66+ år: Lis Borring, Bornholm - DK 

 

Herrer 15-17 år: Michael Couloucoundis, USA 

Herrer 18-30 år: Benjamin Hellegaard-Harder, West Copenhagen - DK 

Herrer 31-40 år: Kim Nedergaard, Skive - DK 

Herrer 41-50 år: Christophe Tea, Frankrig 

Herrer 51-60 år: Philippe Montosi, DK 

 

Par og hold discipliner - vindere: 

Par 18– 30 år: Charlotte Pedersen/Benjamin Hellegaard-Harder, West Copenhagen - DK 

Par 31- år: Tea, Christophe / Menjikoff, Louise, Frankrig 

 

Team 18-30 år herrer: On, Bao / Meng, Narith / Mehrmann, Alexis, Frankrig 

Team 18-30 år damer: Luett, Annkatrin / Elscher, Finja / Elscher, Jane, Tyskland 

Team 31 + herrer: Kokcu, Ismail / Alper, Hayri Temel / Ilgun, Ali, Tyrkiet 

Team 31+ damer: Sandersen, Marlene / Nielsen, Windy / Borring, Lis, Danmark 

 

DTaF Infoafdelingen  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Referat fra TUE Teknikmøde 
Referat fra seneste TUE Teknikmøde ligger klart. Læs mere om de seneste stævner, udviklingsgprocessen samt status på samlinger og 

landsholdstruppen mv. 

  

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


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Kadet VM 2014 i Azerbaijan 
Frederik og Wassim skal repræsentere Danmark. 

 

Wassim Ljilali, Albertslund taekwondo klub og Frederik Emil Olsen, Soo Shim Taekwondo Klub bliver de to kæmpere som skal repræsentere 

de rød/hvide farver til det første officielle Verdensmesterskab for kadetter ( 12-14 årige) i Azerbaijan den 23-27 Juli 2014. 

 

Udtagelseskravene fra DTaF var 10 vundne WTF G- Class kampe og 20 point i optjeningsperioden. De to kvalificerede kæmpere havde 

henholdsvis 14 vundne kampe / 57,5 point og 13 vundne kampe / 55,5 Point.  

 

For 14 årige Wassim bliver det anden gang han skal repræsentere Danmark. Han opnåede også en flot sølvmedalje ved Kadet EM i 2013. 

 

For kun 11 årige Frederik bliver det hans debut for det danske landshold . Helt uerfaren er han dog ikke med sine over 130 internationale guld 

medaljer. 

 

Begge drenge har været igennem et hårdt kvalificerings forløb til det kommende VM og har vist rigtig gode takter her til forårets WTF’s G-class 

stævner. 

 

Wassim vandt guld både til Trelleborg ,Dutch og Belgien Open mens 

 

Frederik løb med guldet til Trelleborg, Canada og US Open i hans vægtklasse. 

 

Wassim er udtaget i – 61 kg klassen og Frederik i – 33 kg klassen. 

 

Vi ønsker begge kæmpere held og lykke med udtagelsen. 

 

Med Sportslig hilsen 

Dansk Taekwondo forbunds talent og elite udvalg kamp 

 



  

 
 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Senior EM 2014: Michella fik sin EM debut 
Søndag fik Michella Mathiesen sin debut ved EM mod Bulgarien. Desværre blev det ikke til dansk medvind og EM slutter for det 

danske hold efter 4 vundne og 5 tabte kampe. Læs dagens rapport fra det danske hold i Baku. 

 

Michella Mathiesens debutkamp ved et EM var mod Bulgarien startede meget forsigtigt i første runde, hvor begge kæmpere så hinanden an. 

Første runde endte således 0 - 0. 

2. Runde: Starter med at Bulgarien får et hurtigt hovedspark ind på Michella, så hun er bagud 0 - 3, hvilket presser Michella til at blive mere 

offensiv, og det har hun succes med. Michella får således kæmpet sig op på 2 - 3, inden omgangen er slut. 

3. Runde: Her fortsætter Michella sit pres og får kampen mere over på sine præmisser og udligner til 3 - 3, så kampen skal afgøres på sudden 

death. 

Sudden death bliver kæmpet på Michellas præmisser. Hun laver hurtigt 3 registreringer, som dog ikke er nok til at udløse et point. Ved sidste 

duel får Michella ramt sin modstander men desværre ikke hårdt nok, og Bulgarien får et kontraspark ind, som afgør kampen til hendes fordel. 

 

Med sportslig hilsen 

Landsholdsledelsen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Senior EM 2014: Mark og Charlotte nåede også 2. runde 
På andendagen ved EM i Azerbaijan havde Danmark igen to kæmpere i aktion. Desværre blev det ikke til det ønskede resultat for 

Mark Hansen og Charlotte Bjelke. Begge måtte strække våben efter nederlag i anden runde. 

 

Her følger rapporten fra det danske hold i Baku: 

 

Mark Hansen møder Hviderusland i sin første kamp. En kamp der viste sig at blive hårdere end forventet. Første omgang bliver anspændt og lidt 

for låst, omgangen ender 0-0. I anden omgang kommer der virkelig gang i kampen, begge går virkelig hårdt til kampen, der kæmpes meget 

fysisk. Efter flere dramatiske dueller ender omgangen 4-5 i hviderussisk favør. Tredje omgang starter med, at russeren kommer yderligere foran 

med scoren 5-8. Det ligger et stort pres på Mark og i kampens sidste sekunder får Mark fat og udligner til 8-8. Han kommer foran med 9-8 og 

med et højt spark til12-8 hvorefter kampen slutter 13-8 til Mark. Mark var dermed videre til anden kamp, imod klassens topseedede franskmand. 

Mark's anden kamp starter i et højt gear fra første sekund med gode kombinationer fra begge sider. Franskmanden kommer foran 2-0, hvorefter 

Mark hurtigt kommer igen til 1 - 2. Franskmanden sætter nu et højt angreb ind fra lang afstand, og Mark fejlbedømmer afstanden og bliver ramt 

rent på næseryggen. Mark tager tælling og kan ikke nå at blive klar til at fortsætte kampen. En ærgerlig exit for Mark Hansen. 

 

Charlottes føste kamp står mod Israel. Charlotte starter lidt forsigtigt og har svært ved at komme i gang med kombinationerne. Omgangen 

præges af enkelte spark og kiggen hinanden lidt an og den slutter 0-0. Anden omgang starter med at Charlotte scorer til 1-0 og til 2-0, hvorefter 

Israel kommer igen til 2-1, der er omgangens slut score. Tredie omgang bliver Charlottes bedste. Hun løsner sig godt op, tager flere chancer og 

følger godt op på de muligheder kampen giver hende. Charlotte vinder sin første kamp 5-2. 

Charlotte's anden kamp står imod en rutineret tyrkisk kæmper. Fra kampens start sætter tyrkeren et hoved spark ind, der ikke rammer i 

indgangen, men lige snitter Charlotte i baghovedet i udgangen, og det giver tyrkeren et ærgerligt forspring på 0-3. Charlotte prøver at kommer 

tilbage i kampen, men tyrkeren er stærk og defensiv. Det lykkes dog Charlotte at sætte et point ind til 1-3, hvorefter tyrkeren igen sætter et let 

hovedspark til 1-6. Det gør at Chalotte må højere op i tempo og tage flere chancer og bringer sig på 2-6 og omgangen slutter 2-7. 

Tredie omgang kommer Charlotte godt fra start til stillingen 3-7 og lige efter til 4-7, men opgaven viser at være lidt for svær og til sidst vinder 

tyrkeren kampen 4-10. Hermed slutter Charlottes EM 2014. 

 

Med sportslig hilsen 

EM landsholdet  

Infoafdelingen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Repræsentantskabsmøde 
Dansk Taekwondo Forbund afholdt den 27. april 2014 repræsentantskabsmøde i Hvidovre. Hovedbestyrelsen vil gerne sige tusind tak 

for et godt møde, som blev holdt i en dejlig positiv ånd. 

Der var en saglig og konstruktiv dialog under hele mødet, som i øvrigt blev historisk kort med sine 3 timer, når frokosten er trukket fra. 

 

Valg til hovedbestyrelsen 

Kathy Winther havde valgt ikke at genopstille, og bestyrelsen vil hermed gerne sige tusind tak for det store arbejde Kathy har gjort for Dansk 

Taekwondo. 

Det er også en glæde at det lykkedes at blive fuldtallig i bestyrelsen, og følgende personer er nyvalgte: 

Mikael Kronborg, Holbæk Musool 

Fikret Filikci, Rødovre Hwarang 

Jon Mortola Hansen, Rødovre Hwarang 

 

Årets Leder 

Louise Dohn fra Vanløse Taekwondo Klub blev valgt som Årets Leder 2013. 

Louise har stået for opbygning og videreudvikling af Vanløse Taekwondo Klub. 

Hun formår at holde holdånden højt og glæden ved sporten og klubben ses tydeligt hos klubbens medlemmer. 

Det er beundringsværdigt at Louise formår at engagere sig i alle aspekter, såsom undervisning, trænere og deres videre udvikling, børnene og 

deres trivsel og fremgang, videreudvikling af klubbens idégrundlag og fremtid, bestyrelsesarbejde, herunder stadig at hverve nye medlemmer, 

promovere klubben og alt det praktiske med indkøb af udstyr.  

Yderligere formår hun at engagere forældre, nogle som bestyrelse, flere bliver selv udøvende medlemmer og der viser sig flere potentielle 

hjælpetrænere og trænere blandt disse. 

Ud over at være rygraden i Vanløse Taekwondo Klub, er Louise også med over hele landet som dommer til diverse stævner.  

Louise's egen Taekwondo udvikling forsætter også. Louise er netop hjemvendt fra dommer seminar i Las Vegas, og hun kan nu kalde sig 

Danmarks første kvindelige internationale dommer. 

 

Årets Taekwondo Udøver 

Æren som dette års Taekwondo Udøver tilfalder Lisa Kjær Gjessing fra Risskov Taekwondo Klub. 

Det lykkedes for Lisa at vinde guld i kamp ved Para Verdensmesterskaberne i juni måned, og Danmark fik sin første verdensmester i 22 år. 

To måneder senere fulgte Lisa op på sit flotte verdensmesterskab ved suverænt at vinde europamesterskaberne i Rumænien. 

Lisas ihærdighed, målrettethed og flotte sportslige resultater, gør at hun løb med æren som Årets Taekwondo Udøver 2013. 

 

Æresnåle 

En række personer var på dette års repræsentantskabsmøde blevet indstillet af deres klub, til at modtage en æresnål for mange års virke indenfor 

Taekwondo, både på klubplan og forbundsplan. 

Jan-Erik Jørgensen fra Københavns Taekwondo Klub blev tildelt guldnålen. 

Bo Andersen fra Bagsværd Taekwondo Klub blev tildelt sølvnålen. 

Christian Petersen fra Bagsværd Taekwondo Klub blev tildelt sølvnålen. 

Henrik Wassard fra Bagsværd Taekwondo Klub blev tildelt bronzenålen. 

Signe Andersen fra Bagsværd Taekwondo Klub blev tildelt bronzenålen. 

 

Dansk Taekwondo Forbund ønsker jer alle et stort tillykke. 

 

Mange sportslige hilsner 

Hovedbestyrelsen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Senior EM 2014: To gange exit i anden runde for Zaki og 

Sarah 
Den første dag ved EM er overstået og desværre uden den store succes for det danske EM hold. Således nåede både den danske vetaran 

Zakaria Asidah og den yngste i truppen Sarah Malykke kun to kampe ved EM. 

 

Her er det en kort rapport fra landsholdet over indsatsen torsdag ved EM i Baku: 

 

Zakarias første kamp ved EM bød på fransk modstand. Samme modstander slog Zakaria for et par uger siden, så det var altså revanchemulighed 

for franskmanden. 

Kampen udviklede sig til en lidt låst taktisk affære, hvor begge kæmpere arbejdede meget med forreste ben og blokader. Efter to runder med 0 - 

0 kommer Zakaria foran med 1 - 0 midt i 3. Runde, hvorefter kampen åbner op. Zakaria modtager en træffer til hovedet med 30 sekunder tilbage. 

Uden panik bliver Zakaria mere offensiv og får kort før tid udlignet til 5 - 5 og afgørelsen skal findes i sudden death. Her viser Zakaria sin rutine 

og afgør kampen. 

I næste kamp møder Zakariah England, som var seedet nr. 1. Englænderen bringer sig hurtigt foran 3 - 0 med sit hurtige forreste ben til vesten, 

imod en lidt låst Zakaria. 

I anden runde løber englænderen fra Zakaria, og runden slutter 1 - 11. I et forsøg på at skabe noget bliver Zakaria straffet i tredje runde og taber 

kampen 1 - 14. Et ærgerligt exit for den danske profil. 

 

Sarah møder Rusland i sin første kamp. Sarah kommer rigtig godt fra start med stor variation og høj intensitet og slutter runden foran 8-1. Anden 

runde holder Sarah fast i strategien og lægger yderligere afstand til russeren. Sarah slutter omgangen med 19-3 og vinder dermed kampen på 12 

point reglen. 

I anden runde møder Sarah Ukraine, som er dobbelt u/21 EM vinder. Kampen er en gentagelse af finalen ved sidste års u/21 EM. Sarah kommer 

godt i gang med højt press og mange gode kombinationer. Omgangen slutter 1-1. Anden omgang kommer ukraineren foran med 2-1 pga 2 halve 

minus point, og derfra vender kampen desværre over til ukraineren, der går i stærk deffensiv. Det tvinger Sarah til at tage flere chancer, chancer 

hun desværre bliver straffet for. Dermed slutter senior EM for den 16 årlige Sarah Malykke, som dog fik vist at hun har en stor fremtid i senior 

rækkerne.  

 

Med sportslig hilsen 

EM landsholdet  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Senior EM 2014: Det danske hold klar til kamp 
Det danske EM landshold i kamp er nu vel ankommet til Azerbaijan. I morgen den 1.maj går det løs ved EM. Danmarks og EM's mest 

rutinerede kæmper Zakaria Asidah skal i sin første kamp op imod Frankrig.  

  

Endvidere har Danmark den kun 16 årlige Sarah Malykke, sidste års u/21 sølvvinder, i kamp ved sit første senior EM. Sarah skal i sin første 

kamp møde Rusland. 

 

Med sportslig hilsen 

EM holdet 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Vedr. kadet VM kamp i Baku, Azerbadjan 24 - 27 juli 

2014. 
Kvalifikationsperioden for kadet VM er slut. Kvalificerede kæmpere bedes gennem deres klub udfylde point arket til kadet VM og 

indsende det inden d. 5. Maj 2014  

 

I bedes kun sende ind, hvis I har klaret kravene. Hvis der skal udtages ekstra kæmpere, skal TEU-kamp nok sende ud om dette. 

 

Deadline for indsendelse er d. 5. Maj 2014 til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

I 50% perioden er der mulighed for selv at skrive andre A-stævner på, som man har deltaget i 

 

Spørgsmål kan rettes til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Læs udtagelse kriterierne grundigt inden i sender ind. 

 

Omkostninger: udøveren står selv for de fleste omkostninger som hotel og fly, DTaF søger for Head of Team, tilmelding, Visum, 

landsholdsdragt-og dobog. 

 

 

  

mailto:teu-kamp@taekwondo.dk


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Danmark har fået sin første kvindelige internationale 

kampdommer 
Så er det blevet officielt bekræftet fra WTF, at Danmark har fået sin første kvindelige IR (internationale kampdommer) ved Louise 

Dohn. Hun har bestået på det "77th International Kyorugi Referee Seminar" i Las Vegas i februar måned i år. 

 

Der skal lyde et meget stort tillykke til Louise, som har været en meget aktiv kampdommer i mange år. Louise har en dommerkarrierer som også 

har budt på en periode som medlem af dommerudvalget, Årets dommer og senest som underviser på dommerkurser. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peter Juncker 

WTF International dommer & 

Formand for Dommerudvalget 

Dansk Taekwondo Forbund  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Udviklingscentre, vigtig information. 
Vigtigt information til klubber med talent- og elitekæmpere. Etablering af udviklingscentre indenfor kamp er i fuld gang og DTaF har 

brug for specifikke informationer vedr. talent- og elite kæmpere fra klubberne. 

Udvikling af talent- og elitekæmpere i Danmark vil i henhold til talent- og elite strategien fremadrettet foregå i udviklingscentre og i klubberne 

og det er derfor glædeligt at vi i første omgang i samarbejde med Elite Vest i Jylland og Rødovre Taekwondo Klub på Sjælland efter 

sommerferien, regner med når sidste afgørende ting er på plads at kunne slå dørene op for vores to første udviklingscentre.  

 

DTaF forventer at et konstruktivt samarbejde mellem kæmper, klub og udviklingscenter vil styrke vores position internationalt og samtidigt 

fremme lysten til at blive blandt de bedste. 

 

Det skal bemærkes at det senere vil blive et krav for at være på landsholdet samt for at blive udtaget til mesterskaber (fx EM/VM) at kæmperen 

skal være tilknyttet og træne i et udviklingscenter. 

 

Udviklingscentrene vil stille rammer til rådighed, så de bedste kæmpere i Danmark får de bedste udviklingsmuligheder.  

 Kæmpere der er på landsholdet tilbydes gratis træninger i DTaF regi i udviklingscentrene  

 Talent- og elitekæmpere udenfor landsholdet, vil ligeledes kunne deltage på højt niveau på åbne træninger. Krav: Minimum 14 år, 12 timers 

træning per uge og aktiv international stævnedeltager 

 Fælles lejre på tværs af landet  

 Udviklingsplaner for de kæmpere der er på landsholdet i samarbejde med kæmperens egen klub 

 

Udviklingscentrene skal ses som et effektivt supplement for de bedste kæmpere til nuværende klub-træning og den fællestræning der foregår 

naturligt klubber imellem idag.  

 

Meld allerede nu jeres interesse til udviklingscentrene – så vi kan opstarte slutplanlægningen. I første gang har vi brug for et overblik over 

junior, U21 samt senior kæmpere der træner minimum 12 timer per uge, som deltager i internationale stævner og som har interesse i at være del i 

dette spændende koncept. 

 

Det er ikke et krav, at man er tilsluttet centret tættest på. 

 

Udviklingscentrene har i første omgang behov for følgende informationer fra klubberne: 

 Kæmperens navn, DTaF licens nummer, adresse, telefon, e-mail adresse  

 Kæmperens klub tilhørsforhold samt trænerens kontaktinformationer  

 Antal træningstimer per uge – opdelt per aktititet, fx Taekwondo kamp = 10, fysisk træning = 4,...  

 Medaljer og vundne kampe indenfor de seneste 12 måneder – fx DM med 1 vunden kamp, Trelleborg med 2 kampe og bronze medalje,... 

 

Vi håber på en bred tilslutning og ser frem til at kunne slå dørene op for de to første udviklingscentre i sensommeren 2014. Vi har bedt Elite 

Vest og Rødovre Taekwondo Klub om at følge op på denne skrivelse og sikre at relevante klubber melder tilbage om relevante kæmpere.  

 

Mange sportslige hilsner 

På arbejdsgruppen vegne,  

Per Holdt Madsen og Lars Morild 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Træner 1a 
I weekenden d. 5-6 april var de danske taekwondoudøvere, inviteret til træner 1A kursusweekend af DTaF i samarbejde med Varde 

Taekwondo Klub - Dong Woo.  

 
Deltagerne var udøvere fra hele Jylland, gradueret mellem 10. kup og 2. dan. Kursusweekenden bød på undervisning af 7. dan Lars Arnum Fra 

Esbjerg Taekwondo Klub, som underviste i kurserne "Idræt og Træning" samt "Idrætsskader - Nej tak!". Kurserne bød blandt andet på 

undervisning i træningsprincipper og instruktionsteknik..., trænerens- og instruktørens rolle i undervisningen, anatomi og skadesforbyggelse 

samt akut skadesbehandling. Den praktiske del af kuserne bød på undervisering af 6.dan Erik Meier fra Varde Taekwondo Klub - Dong Woo, 

som satte den teoretiske undervisning i et taekwondomæssigt perspektiv. I dojangen blev der blandt andet instrueret i fejlretning, og i grupper fik 

kursisterne lov til at afprøve teorien gennem undervisningssessions, med konstruktiv feedback fra Erik Meier såvel som Lars Arnum. 

Kursusweekenden blev afholdt på Brorsonskolen i Varde, som til dagligt huser Varde Taekwondo Klub - Dong Woo og faciliteterne var gode. 

De frivillige gjorde et flot stykke arbejde med at holde kursisterne bespiste og i fællesskab blev faciliteterne holdt pæne. Humøret var højt og 

undervisningen i top. Kursisterne var glade og smilende, da de søndag eftermiddag afsluttede opholdet og vendte hjemad.  

Alt i alt et godt kursus som varmt kan anbefales til andre taekwondo udøvere, uanset om man har mange år på bagen som instruktør eller slet 

ingen.  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

16. april 2014 rep-møde. 
Dagsorden og bilag til rep-møde d. 26. april 2014. 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Nordisk Mesterskab i Teknik - Island 
Har du teknikstævne erfaring? Kunne du tænke dig at kæmpe med om det Nordiske mesterskab i din disciplin? Så har du måske 

muligheden for at komme med til Island!  

 

Man sender en mail som ansøgning til Kim Nedergaard senest d. 12. April 2014 – udtagelsen vil ske søndag 13. April. 

 

Det skal fremgå af mailen hvilken alder (fødselsdato og år), køn, dangard/kupgrad og disciplin du ønsker at deltage i… 

 

OBS. Man skal som minimum have 4. kup! 

 

naestformand@skivetaekwondo.dk 

 

Landstrænerteamet vil herefter vurdere om ansøgninger vil udløse en udtagelse til NM 

 

Bemærkning: 

 

Alt er egen betaling! 

 

Man står selv for at booke hotel og transport til og fra Island (fly) 

 

Hvis man bestiller værelse på Hotel Keflavik – vil der være transport til og fra lufthavnen gratis  

 

Man stiller med egen coach 

 

DTaF stiller ikke med en officiel landstræner på denne tur. 

 

 

OBS: 

Læs indbydelsen grundigt inden i tilmelder jer. Den kan downloades HER 

 

 

Hilsen 

Kim Nedergaard 

Landstræner Teknik med ansvar for seniorer 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/Turnering/2014/THE_NORDIC_TAEKWONDO_CHAMPIONSHIPS_2014_POOMSAE_-_Final.pdf


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Danmark mest vindende nation ved Belgian Open Teknik 
Den danske landsholds bruttotrup i teknik havde en rigtig stor appetit, og tog godt for sig af retterne ved weekendens ETU A-Class 

Turnering Belgien Open. Specielt kadetterne og juniorerne imponerede ved at tage medaljer i nogle meget store og hårde grupper. Man 

kunne godt se på deltagelsen ved Belgian Open, at det tegninger rigtigt godt op mod vores udtagelse mod VM, som kommer lidt tidligt i 

år grundet VM's placering i oktober, for der var mange deltagere til Belgien Open igen i år. De danske VM kandidater fik understreget 

deres berettigelse til en evt. VM-udtagelse, ved at vinde nogle flotte medaljer. 

 
Rutinerede udøvere som Lis Borring og Jonas Walter gjorde ikke forventningerne til VM mindre, da de tog guld i deres individuelle grupper. 

Der var endvidere individuelt guld i freestyle female under 17 år til Eva Sandersen. 

 

Endvidere var der guldmedaljer par/gruppedisciplinerne i kadet pair, junior pair, junior team female efter flotte præstationer. Danmark hentede 

en væld af sølv og bronze medaljer med weekendens stævne - Se alle resultater fra Belgian Open nedenfor. 

 

Landsholdet, bruttotruppen og udviklingstruppen har haft særligt fokus på at udvikle junior og kadet deltagere og dette har været en god 

investering, da WTF i år har besluttet at lave kadetgrupper ved VM for første gang. 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 ungdomsgrupper. 

En rigtig virkelig flot præstation af alle, når man tager den store konkurrence ved stævnet og de stærke nationer der deltog i betragtning. 

 

Resultaterne blev som følger: 

 

Kadet 

Kadet Female 

Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby) - Sølv 

Melanie Pienow (Nørrebro) - Bronze 

Kadet Male  

Nikolaj Kronborg (Holbæk Musool) – Sølv 

 

Kadet Pair - Nikolai Kronborg (Holbæk Musool), Melanie Peinow (Nørrebro) - Guld  

Kadet Team - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby), Ida Madsine Ege Axø (Fredericia), Lærke Kamp Pedersen (Lyseng) – Guld 

Freestyle -17 Female - Eva Eun-Kyung Sandersen (Gangnam Lyngby) – Guld 

Freestyle -17 Male - Nikolai Kronborg (Holbæk Musool) – Sølv 

 

Junior 

Junior Female - Annaline Soeberg (Gangnam Lyngby) - Bronze 

Junior Female - Nikoline Frølich (Skive) – Bronze 

 

Junior Male - Jonas Walter (Bornholm) - Guld 

 

Junior Pair – Jonas Walter (Bornholm), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool) – Guld 

Junior Pair - Emma Kayerød-Rasmussen (Islev), Christian Noes-Rasmussen (Islev) - Sølv 

Junior Team Female – Cornelia Heinisch (Gangnam Lyngby), Annaline Soeberg (Gangnam Lyngby), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool) 

– Guld 

Junior Team Female – Amalie Benfeldt (Skanderborg), Nikoline Frølich (Skive), Julie Frederiksen (Skive) - Sølv 

 

Senior 1  

Senior 1 Female - Charlotte Pedersen (Islev) – Bronze 

 

Senior 1 Pair – Charlotte pedersen (Islev), Benjamin hellegaard harder (Gangnam Lyngby) - Sølv 

 

Senior 2 

Senior 2 Pair – Jørn Chr. Andersen (Herlev), Marlene Sandersen (Gangnam Lyngby) - Bronze 

 

Master 2 

Master 2 male – Jørn Chr. Andersen (Herlev) - Bronze 

 



Master 3  

Master 3 Female - Lis Borring (Bornholm) – Guld 

 

 

Med sporslig hilsen 

Finn Buchardt 

Landsholdstræner 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

DTaF’s officielle ”Summer Camp 2014”, Esbjerg d. 5. – 

11. Juli 2014 
Tiden nærmer sig .. og forhåbentligt ser vi alle frem til en god uge på årets Sommerlejr i uge 28 i Esbjerg. En uge, der gerne skulle byde 

på mange gode og positive oplevelser. En uge, hvor gamle venskaber plejes og hvor nye venskaber skabes. En uge, der står i 

kammeratskabets tegn – og hvor det sociale liv sikkert florerer ganske godt - men så sandelig også gerne en uge, hvor man får en masse 

med sig hjem i bagagen! 

 
Noget, som man efterfølgende kan bruge til noget hjemme i klubberne. 

 

I Esbjerg Taekwondo Klub har vi endog meget stor erfaring med at arrangere sommerlejre og som vi også efterfølgende - heldigvis da – hver 

gang høster megen ros for. Så noget må vi jo gøre helt rigtigt. 

 

Da vi sidste gang fik afholdt sommerlejr (2011) her i Esbjerg, blev der sat ny deltagerrekord – vi noterede, at vi havde haft 1.125 glade og 

positive taekwondo udøvere på besøg. Det var vi stolte over – selvfølgelig var vi da det! MEN .. det ville da være dejligt, om vi kunne ”slå den 

rekord” i 2014 .. ikke sandt .. ☺ ? 

 

Vi sender hermed en lille appetitvækker til dig som klubformand i form at bl.a. andet vores plakat for årets sommerlejr – bl.a. påtrykt en QR 

kode, så man via mobiltelefonen til den tid løbende kan få en masse relevant information – og vi beder dig venligst hænge plakaten op et synligt 

sted i din klub … og hvis muligt endda tale med klubbens trænere og elever om den traditionsrige sommerlejr?  

 

På forhånd mange TAK! 

 

Desværre blev sommerlejren 2013 aflyst. Det skete til trods for et stort, seriøst og meget flot forarbejde af arrangørerne og det var ekstremt 

ærgerligt specielt for arrangørerne .. og i sidste ende ikke mindst for dansk taekwondo! Vi må jo alle spørge os selv, om vi kunne have ”gjort 

bedre”? Kunne vi f.eks. som udøvere have tilmeldt os noget før … og den slags … så arrangørerne vidste, hvad de havde at forholde sig til? 

Tjahh .. ? 

 

Det er VIGTIGT – uanset hvem der afholder sommerlejren – at vi alle støtter op om det gode initiativ og i god tid får tilmeldt os. Den årlige 

tradition med en sommerlejr skulle jo gerne fremadrettet vedblive at eksistere ..! 

 

Vi vil her i Esbjerg som altid bestræbe os på at give jer alle en uforglemmelig oplevelse – og vi har jo ry for at servere rigtig god mad, have gode 

faciliteter, instruktører, planlægning, hjælpere og et rigtigt godt humør. 

 

Følg os på Facebook, hjemmesiden, via APP’en - meld venligst til i god tid og glæd jer så til sommerlejren. 

 

Det gør vi og alle vores entusiastiske hjælpere nemlig allerede .. ! 

 

Hjertelig VELKOMMEN til Summer Camp i Esbjerg 2014. 

 

Med venlig hilsen 

pva Esbjerg Taekwondo Klub 

PR/Claus Bjelke 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Udviklingstræninger med landsholdstrænerne i Teknik. 
Benyt denne mulighed for at lære de samme ting som landsholdet arbejder med. Er du teknik træner i din klub, eller har du en drøm 

om at blive det, har du her en enestående mulighed for at få nogle redskaber med hjem til den daglige træning i klubben.  

 
Er du udøver, og ønsker at udvikle dig indenfor teknik konkurrencen, har du her en enestående mulighed for at få nogle redskaber med hjem til 

den daglige træning i klubben. Det er lige meget om du er grønbælte eller sortbælte, du får noget med hjem du kan bruge i din udvikling. 

 

Der er foreløbig programsat to træninger med hver deres fokus område  

Lørdag den 17. maj Fokus på Håndteknikker/stande  

Lørdag den 7. juni Fokus på poomsea og træningsmetoder 

 

Der bliver træning samtidig i hhv. Islev Taekwondo Klub, Islevbrovej 44, 2610 Rødovre og Esbjerg Taekwondo Klub, Sportsvej 21, 6705 

Esbjerg Ø. 

 

Bæltekrav: Minimum 7. kup 0g du skal som minimum kunne den Taegeuk/poomse der hører til din bæltegrad. 

 

Holdopdeling: 

Kl. 10-11.30 op til og med 12 år 

Kl. 12.00-14.00 over 12 år 

Max 20 deltagere pr. hold. 

Pris kr. 50,- pr. træning. 

 

Tilmelding og betaling (klubbens kursusansvarlige) via DTaF Tilmeldingssystem på: 

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

 

Nærmere oplysninger: Lars Gregersen, TEU Teknik tlf. 40521255 lg@taekwondo.dk 

Landsholdstræner Finn Buchardt, tlf. 28274667 fbu@spacekey.dk  

Med sportslig hilsen 

Talent- og Eliteudvalget Teknik (TEU Teknik) 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Nordiske mesterskaber 2014 
Kamp. N.B. Regnearket opdateret 3 april p.g.a. fejl i det oprindelige!! 

 
Man udfylder vedlagt skema med sine rangliste point og sender ind til TEU-kamp@taekwondo.dk senest d. 10. April 2014 – udtagelsen vil ske 

søndag 13. April 

 

De 2 med flest point i hver vægtklasse vil blive udtaget 

 

Bemærkning: 

 

Alt er egen betaling 

 

Man står selv for hotel og transport til og fra Island (fly) 

 

Hvis man bestiller værelse på Hotel Keflavik – vil der være transport til og fra lufthavnen gratis  

 

Man stiller med egen coach 

 

DTaF stiller med Head of Team (Mickey Svendsen)  

 

Læs indbydelsen grundigt inden i tilmelder jer 

 

OBS: 

 

Ved disse Nordiske Mesterskaber vil det kun være point der tælle, dvs. at vundne kampe ikke kan bruges til kommende mesterskaber. 

 

Hilsen 

 

TEU Kamp 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Referater fra opstartsmøder samt seneste IT udvalgsmøde 
Mødereferater fra ITU er nu renskrevet og kan læses her. 

 
De første møder har primært været brugt til at skabe overblik over nuværende løsninger, sikre justeringer af driften i forbindelse med flytning af 

sekretariatet, opfølgning på stævnetilmeldingsløsningen samt definere næste faser i forbindelse med IT løsningens næste faser mod blandt andet 

det “elektroniske pas”. 

 

Mange sportslige hilsner 

IT Udvalget, ITU. 

 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Lidt information om Klublogin 
Her kan du se forklaring på de tre typer rettigheder der bruges af klubberne. 

 
For at kunne logge ind, skal du være registreret bruger hos Dansk Taekwondo Forbund. 

 

Klubrettighed: 

Når du er logget ind kan du rette kluboplysninger, uploade nyheder samt administrere klubbens medlemmer og deres licenser i Dansk 

Taekwondo Forbund. 

Hvis du har brug for dette: 

Formanden sender mail til it-support@taekwondo.dk med oplysning om navn og mail adresse. 

 

Stævnerettighed: 

Hvis du har brug for at kunne tilmelde til stævner (kamp/teknik): 

Formanden sender mail til staevneadm@taekwondo.dk med oplysning om navn og mail adresse. 

 

Kursus/Lejr: 

Hvis du har brug for at kunne tilmelde til kursus/lejr: 

Formanden sender mail til it-support@taekwondo.dk med oplysning om navn og mail adresse. 

 

En person kan godt have flere rettigheder og flere personer kan have den samme rettighed. 

 

Klubformanden kan få oplyst hvilke personer der har hvilke rettigheder ved at skrive til: 

it-support@taekwondo.dk 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Udtagelser til Senior EM i kamp 2014 i Azerbadjan 
Dansk Taekwondo Forbund´ s Talent – og eliteudvalg kamp har udtaget de kæmpere, der skal repræsentere Danmark ved Senior EM i 

Azerbadjan den 1. – 4. maj 2014. 

 
Følgende kæmpere har klaret udtagelseskravene (undtagelsesbestemmelsen):  

 

Navn: Vægtkl. Klub: Minimumsskrav bestået med: 

Zakaria Asidah SH +87 København 7 vundne A- Class kampe  

Sarah Malykke * SD -46 Risskov 7 vundne A- Class kampe 

Charlotte Bjelke SD -49 Risskov 4 vundne A- Class kampe  

Mark Hansen SH -87 Århus V 4 vundne A- Class kampe 

Michella Mathiesen SD -53 Rødovre 4 vundne A- Class kampe 

*Betinget af sundhedsmæssig forsvarlig vægtklasse. 

 

Som coaches for kæmperne er udtaget: 

Brian Spidsbjerg, København 

Bjarne Johansen, Elite Vest 

Steen Tiedjen, Rødovre 

 

Head of Team 

Per Holdt Madsen, HB 

 

Forbundet ønsker kæmperne en god forberedelsesperiode samt held og lykke, når det går løs ved europamesterskaberne i maj. 

 

Med sportslig hilsen 

TEU- Kamp 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Udviklingstruppen i Teknik 2014 udvides 
Tekniklandsholdstræner Finn Buchardt har i samråd med landsholdsledelsen udtaget nye teknikudøvere til udviklingstruppen for 2014. 

Udtagelsen er sket med baggrund i den nye strategi på teknikområdet, som senere munder ud i udviklingscentre for teknik i DTaF regi. 

En strategi som skal højne kompetencerne på teknikområdet og gøre, at DTaF kan tilbyde endnu bedre træningstilbud og øge fokus på 

talentudvikling. 

 
Udviklingstruppen 2014 bestod oprindelig af: 

 

Maya-Sofia Kron (Kolding) -14 

Gustav Blomquist (Bornholm) -14 

 

Trine Banzon (Vejle) -17 

Alberte Frandsen (Skanderborg) -17 

Loke Frandsen(Bornholm) -17 

Mike Therkelsen (Skanderborg) -17 

Anna Larsen (Samsø) -17 

Rebecca McGuire (Islev) -17 

Simon Thomsen (Skive) 

Truong Vu Linh (Viby) -17 

 

Astrid Dinesen (Lyngby) -29  

 

Følgende er nyudtaget til udviklingstruppen 2014 

 

Lousie Ahlquist Rimbæklund (Islev) -14 

Alba D. Hollederer (Gladsaxe) -14 

Agnete Jensen (Fredericia) -14  

Caroline La Cour (Vejle) -14 

Patrick Noes-Rasmussen(Islev) -14 

Andreas Poulsen Juul (Fredericia) -14  

Mathias Jespergaard Laursen (Herlev) -14 

Aja Lynghus Node (Bornholm) -14 

Victor Frisch Schultz (Holbæk Musool) -14 

 

Rikke Rasander (Herlev) -17 

Lotte Weltz (Esbjerg) -17 

Selma Ciric (Esbjerg) -17 

Theis M. Hansen (Bornholm) -17 

 

Anja Mortensen (Skive) -29 

Liv Panholm (Islev) -29 

Eva Noes-Rasmussen (Islev) -29 

Magnus Tue Lund (Islev) - 29 

Christian Pilegaard Jespersen (Roskilde) -29 

Thibaud Turcat (Østerbro) -29 

 

Christina List (Silkeborg) -39 

 

Vi ønsker alle tillykke med udtagelsen. 

Med sportslig hilsen, 

Tekniklandsholdsledelsen  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Jun. VM 2014: Sarah ude i 3. runde 
Sarah Malykke tabte i 1/8 delsfinalen mod Maria Aneses, Puerto Rico efter en tæt kamp 10-12. Sarah havde ellers fuldstændigt 

overlegent vundet sine 2 første kampe ved VM. Den første blev vundet 13-1 over Tajikistan og i anden runde gik det ud over Malaysia 

med hele 20-3. Så det var en superærgerlig exit af den danske profil. 

 
I morgen har det danske hold fri ved VM og tirsdag går det så løs igen med Emil Sørensen i 63 kg klassen. 

 

Vi vender tilbage med nye fra Taipei, når vi er kommet i kontakt med det danske hold. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

Infoafd.  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Optakt til Junior VM samt WTF generalforsamling 
Efter OL Kvalifikationen ser det danske hold i Taipei frem mo næste store opgave Junior VM, som starter søndag. Nedenfor en kort 

status rapport vores hold fra VM lodtrækning og fra WTF's generalforsamling. 

 
I dag var der holdledermøde hvor reglerne kort blev skitseret og lodtrækningen blev foretaget. Over 100 nationer stiller til kamp ved Jun. VM 

med ca. 800 kæmpere.  

 

Både Emil og Sarah er godt tilfredse med lodtrækningen - selv om der er langt til finalen. 

 

Ånden til OL kvalifikationen har været rigtig god og WTF har gjort et stort nummer ud af, at dårlig opførsel og snyd ikke tolereres. En enkelt 

deltager brød reglerne til OL kvalifikationen og er dermed fjernet fra VM! 

 

Den nye regel med straffe kæmpere som vil stoppe kampen pga. småskader er blevet anvendt, og det virker som om det har givet et bedre flow i 

kampene uden at gå på kompromis med kæmpernes sikkerhed. 

 

Vi kan i øvrigt oplyse at WTF's generalforsamling forleden har godkendt alle nye forslag til reglementet. Det betyder vænestlige ændringer især 

for kamp og para-området. Vi udsender en kort beskrivelse af ændringerne, som kommer på hjemmesiden en af dagene. Coaches der sender 

kæmpere til WTF stævner og mesterskaber, bør kigge ændringerne igennem når de inden længe kan findes på WTF’s hjemmeside. Senere bliver 

disse ændringer selvfølgelig kommunikeret ud af vores egen dommerudvalg/turneringsudvalg ifm. implementeringen ved vores egne stævner. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Morild 

Head of Team, Jun.VM Taipei 2014  

  



……………………………. 

Sjette dag. Youth Olympic Qualification, Emil Lind 

Sørensen Vejle. 
Så blev det Emils tur til at skulle træde ind på kamparealet. Dagens udfordring imod Belgien, skulle vise sig at være en sværere opgave 

end vi ønskede. 

1. Omg. Begge kæmpere kommer godt fra start, gode udvekslinger skiftede fra begge siden af, desværre kommer Emil bagud 3-4 ved 

omgangens slutning. 

2. Omg. Emil prøver af sættet tempoet op, hvor modstanderen tager fordel af et par åbninger og kommer længere foran. Omgangen slutter med 

3-8. 

3. Omg. Hvis Emil ønsker at komme ud af kampen som vinder, skal hvert sekundet jo selvsagt udnyttes. Belgieren holder fast i sit føring og 

straffer Emiĺs forsøg på at udligne, kampen slutter 4-14 til Belgien, ikke en score der giver det egentlige billede af kampen.  

 

I morgen lørdag har vi en tiltrængt hviledag, hvor holdleder og coach deltager i lodtrækningen for verdensmesterskaberne samt Sarah Malykke 

skal op på vægten igen og vejes ind til søndagens kampe. 

 

Coach 

Bjarne Johansen 

 

 
  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Femte dag. Youth Olympic Qualification Sarah Malykke 

Risskov. 
I Sarah's første kamp, stod hun over for værtsnationen Taipei. Det skulle vise sig at være en meget lige kamp. 

 
1. Omg. Meget lige første omgang, hvor vi får annulleret et hovedspark, omgangen ender 2-1 i Sarah's favør. 

 

2. Omg. Taipei kommer op så der står 2-2, slutter omgangen med et hårdt højt slag fra Taipei over kampvesten, vi trækker kortet igen, ser 

videoreplay på stor skærm, der viser at slaget var uden for målområdet, det er dommerne desværre ikke enige i, så vi mister kortet, omgangen 

slutter 2-3 til Taipei. 

3. Omg. Sarah øger presset i tredie omgang, meget konstruktivt og vedvarende, i omgangens sidste sekunder udligner Sarah til 3-3, og derved 

ender kampen i sudden death. 

S.D. Omg. Der tager Sarah overtaget fra starten af, begge kæmpere lander spark der giver høje udslag tæt på grænsen, i kampens sidste 

udveksling lander der et let men præcist spark på Sarah, og drømmen om OL 2014 kvalifikation er hermed slut for Sarah. 

 

Taipei går hele vejen videre i klassens stærkeste pulje, hvor bla. Iran, Tyrkiet, Korea og Azerbaijan var og står i skrivende stund nu i finalen. 

 

Sarah har jo stadig endnu en stor opgave foran sig, hun kæmper om verdensmesterskabet allerede på søndag. Vi kan glæde os over at hun er 

absolut tændt og skadesfri, så vi ser alle frem til en Sarah i topform. 

 

Youth Olympic Qualification Emil Lind Sørensen Vejle. 

Emil er vejet ind til sin første kampdag i morgen. Emil er som Sarah tændt og fokuseret på opgaven. 

 

Bjarne Johansen, Coach. 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4. dag i Taipei 
På turens fjerde dag føler vi os godt tilpasset, til Taipei's klima og tidsforskel. Vi har trænet i morges og resten af dagen skal der trænes 

lidt mentalt. 

 
Taipei stiller fokus på dette event og der reklameres, fra man ankommer i lufthavnen på store reklamer til flag og bannere rundt om i byen. 

 

Sarah Malykke, Risskov skal kæmpe sin Ungdoms OL kvalifikation i morgen torsdag, hvor Taipei venter i første kamp, en kæmper Sarah vandt 

over i en hård kamp, ved US Open i sidste måned.  

 

Emil Lind Sørensen, Vejle skal i overmorgen fredag kæmpe om sin plads Ungdoms OL, Emil skal i sin første kamp møde Belgien. 

 

Målet er en plads blandt de 7 eller 8 bedste (enkelte klasse er værtsnationen sikret den ene plads), hvilket betyder kvalifikation til ungdoms OL. 

Vi sigter naturligvis efter en medalje alligevel ;O). 

 

Scenen er den flotte Taipei Arena og der kæmpes på 5 ottekantede baner, som er det nye kampformat. Der stiller 100 nationer til OL kval.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Morild 

Medlem af hovedbestyrelsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

 
 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Forberedelsen til Junior VM samt Junior Olympisk 

kvalifikation marts 2014. 
Da Sarah Malykke -Risskov TKD klub, og Emil Sørensen - Vejle TKD klub, i efteråret blev udtaget til at repræsentere Danmark ved 

junior VM samt YOG kvalifikationen, blev der lagt en individuel træningsplan samt en fælles aktivitetsplan og stævneplan for 

udøverne. Bjarne Johansen er valgt som coach til turen og har derfor ligeledes været ansvarlig for forberedelsen. 

 
Herunder beskrivelsen af forløbet af Bjarne Johansen: 

 

Miami november 2013: 

Forløbet startede i november 2013 med en 10 dages træningslejr i Miami. Her mødtes nogle af verdens bedste udøvere, afsluttende med et Peak 

Performance seminar i Orlando, hvor sparring og strategi havde højt prioriteret. 

 

Efter Miami turen, påbegyndte de et 6 ugers intensivt opbygningsforløb, som så afsluttedes med en 3 dages træningslejr i Risskov, hvor der var 

inviteret sparringspartnere fra udlandet, for at matche de udtagne kæmpere. 

 

Miami Januar 2014: 

Gruppen tog endnu engang afsted til Miami, hvor formålet denne gang var at få testet de sidste 6 ugers træning og dermed se om de var på rette 

vej. Allerede første dag, deltager Sarah og Emil i en scrimmage - fungerer ligesom en fightclub - hvor begge atleter gør det rigtig godt. De næste 

6 dage står på hård og intensiv træning og sparring med holdet fra Peak Performance, samt udvalgte internationale topkæmpere under ledelse af 

coach Juan Moreno. 

 

Trelleborg Open 2014: 

Stævnet havde vi valgt skulle bruges til at få afprøvet nogle af de ting som vi havde arbejdet med gennem de sidste ugers træning. Med andre 

ord, havde vi sat fokus på præstationen frem for resultaterne, da vi allerede ugen efter skulle deltage ved verdens største åbne stævne. 

 

US Open 2014: 

Vi nærmer os nu for alvor en fase i processen, hvor vi vil kunne se om vores forberedelse har været som forventet. 

 

Sarah senior: 

Vi havde valgt at Sarah skulle deltage både som junior samt som senior. Hendes første senior kamp vinder hun over en russisk topkæmper, som 

længe har stået på vores "ønskeseddel", men taber desværre anden kamp til Taipei. 

 

Emil junior: 

Der skal i denne vægtklasse 6 kampe til, for at vinde guldet. Emil vinder over USA, Mexico, Rusland, og Peru, hvorefter vi tager ham ud af 

turneringen, pga. en tidligere skade, som voldte ham lidt problemer. Hermed tager Emil sin første bronzemedalje til US Open. 

 

Sarah junior: 

Der skal i denne vægtklasse 5 kampe til, for at vinde guldet. Sarah vinder over USA, Mexico, Mexico, Taipei, men taber desværre finalen til 

Canada. Hermed sølvmedalje til Sarah. 

 

Afslutning: 

Under min evaluering af vores forberedelsesforløb, vil jeg personligt først sige tak til Sarah og Emil, for tillid og tro på vores opsætning og 

forberedelse. Også en stor tak til Dansk Taekwondo Forbund for deres opbakning. Tak til deres respektive klubber, Risskov TKD samt Vejle 

TKD, og sidst men ikke mindst tak til deres daglige træningsmiljø.  

 

Jeg ser frem til 4 fantastiske dage kampdage 

 

Coach  

Bjarne Johansen  

 

 



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2014-03-14_Indkaldelse til ordinært 

repræsentantskabsmøde. 
Hermed indkaldes Dansk Taekwondo Forbunds klubber til ordinært repræsentantskabsmøde. 

Mødet afholdes på Scandic Hotel, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Lørdag den 26. april 2014 kl. 10.00. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

IT-support 
Husk at I kan kontakte DTaF vedrørende IT relaterede spørgsmål 

eksempelvis: 

- Ændring af klubbens kontaktpersoner: 

i forbindelse med ændret bestyrelse 

i forbindelse med ændret klubansvarlig for kursus-/lejrtilmelding 

- Ved problemer med login/password 

- Ved problemer med tilmelding til kurser/lejre 

- Forslag til hjemmesiden 

- Hjælp til klubnyheder 

- Hjælp med medlemsregistrering 

 

Telefon: 2081 6262 (alle dage, 08:00-20:00). 

Eller skriv en mail til it-support@taekwondo.dk 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 

Vedr. Senior EM kamp i Baku, Azerbadjan d. 1. – 4. maj 

2014 
Kvalifikationsperioden slutter med Dutch Open d. 15. – 16. marts. Kvalificerede kæmpere bedes gennem deres klub udfylde point arket 

til senior EM 2014! I bedes kun sende ind, hvis I har klaret kravene. Hvis der skal udtages ekstra kæmpere, skal TEU-kamp nok sende 

ud om dette.  

Deadline for indsendelse er d. 18. marts 2014 til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

I 50% perioden er der mulighed for selv at skrive andre A-stævner på, som man har deltaget i 

 

Spørgsmål kan rettes til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Minimumskrav  

1. Minimum 7 vundne kampe til alle registrerede A-Class stævner, US Open, Senior VM og U21 EM (alle kampe tæller 100%)  

2. Minimum 25 point på ranglisten  

3. Af ovenstående vundne kampe og point skal minimum 5 vundne kampe og 12 points være optjent og vundet i den aktuelle klasse. 

 

Note: Udtagelse af kæmpere foretages blandt de kæmpere der lever op til minimumskravene og skiller sig ud i forhold til udtagelseskravene.  

Udtagelseskrav  

 

Der ønskes at udtage de kæmpere der er kommet længst i flere af de store stævner (vundet mange kampe eller taget mange medaljer).  

 

Der kan udvælges efter 2 principper (det første har forrang over det andet, osv.)  

1. Hver kæmper kan ved udtagelsen udvælge 3 stævner/mesterskaber som viser deres niveau. Minimum 2 af stævnerne skal være kæmpet i den 

vægtklasse man ønsker at stille op i. Kæmpere med minimum 24 point kan udtages i den pågældende vægtklasse (den med flest points udtages 

hvis flere har 24 eller derover i en vægtklasse).  

2. Hvis en kæmper vinder DM Guld samt får en medalje til et af 100% A-Class/US Open stævnerne i samme vægtklasse, kan denne udtages i 

den pågældende vægtklasse.  

 

Ved pointlighed vurderes først antal vundne kampe i vægtklassen, derefter flest medaljer af højst karat i vægtklassen og slutteligt flest medaljer 

af højst karat i løbet af året.  

 

Der kan undtagelsesvist søges dispensation hvis en kæmper møder minimumskrav og udtagelseskrav og ønsker oprykning til næste 

vægtklasse. Et ønske om dispensation skal være sendt til den sportslige koordinator/HB senest 18. marts og skal behandles og godkendes 

af talent- og eliteudvalget samt godkendes af formanden.  

 

UNDTAGELSE (Et ønske om seniorudvikling): Hvis under 6 kæmpere møder ovenstående minimums- og udtagelseskrav, inkl. eventuelle 

dispensationer, kan eliteudvalget udtage ekstra kæmpere i ledige vægtklasser, så der kan sammensættes en gruppe med 6 kæmpere. Hver 

kæmper kan ved udtagelsen udvælge 3 stævner/mesterskaber som viser deres niveau. Minimum 2 af stævnerne skal være kæmpet i den 

vægtklasse man ønsker at stille op i. Dem med flest points udtages. Minimumskravet reduceres til 4 vundne kampe i A-Class stævner, US Open, 

Senior VM og U21 EM.  

 

Med venlig hilsen 

TEU- Kamp 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Vigtigt nyt fra WTF: Guidelines ved skade 
Når en kæmper falder ned og foregiver skade skal kamplederen 3 gange erklære (med 3 sekunders mellemrum) kommandoen "stå op". 

Hvis kæmperen rejser sig senest anden gang, at kamplederen sig ”stå op”, så fortsætter kamp uden yderligere aktioner. Hvis kæmperen 

først rejser efter 3. gang, der er sagt ”stå op”, så giver kamplederen en ”kyong-go” straf (½ minus). Hvis kæmperen ikke har rejst sig 3 

sekunder efter 3. gang, der er sagt ”stå op”, så taber kæmperen kampen på RSC. 

 
Men i de tilfælde hvor kæmperen er rigtig skadet (MEN bemærk at smerter er i sig selv ikke er en skade), så skal kamplederen erklærer ”kye-

shi” og tilkalde lægen. Første gang kan holdlægen indkaldes, hvis kæmperen har en med. Den anden gang skal der kaldes efter stævnelægen.  

 

Så vil kamplederen vente i indtil 55 sekunder, og hvis lægen har brug for mere tid, kan kamplederen erklære ”shi-gan” (stop tiden). Husk dog at 

hvis stævnelægen siger, at kæmperen er klar til at kæmpe, så skal kæmperen kæmpe videre med det samme. 

 

Sekundanten kan smide håndklædet og derved stoppe kampen for sin kæmper, men ellers har sekundanten intet med afgørelsen om skade eller ej 

at gøre. Sekundanten må kun komme ind på banen, hvis kamplederen signalere til sekundanten, at denne kan komme ind på banen. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Juncker 

WTF International Dommer 

Formand for dommerudvalget i DTaF  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Generelle udtagelseskrav for kamp 
Så er TEU-Kamp klar med de endelige udtagelseskrav for landshold og mesterskaber for alle aldersgrupper. 

 
I samme forbindelse vil vi takke alle de engagerede der deltog i dialog møderne og har kommet med input til kriterierne.  

 

Det skal bemærkes at kriterierne IKKE erstatter kriterierne for de forestående mesterskaber for Cadet VM og Senior EM som allerede er 

udmeldt. Her gælder de allerede udmeldte kriterier fortsat. 

 

Håbet med kriterierne er at give alle en lige mulighed for at kvalificere sig og i god tid kunne planlægge hvilke stævner man ønsker at deltage i. 

 

I første omgang udsendes kriterierne som en nyhed, men det er planen at hjemmesiden skal opdateres med detaljer rettet mod talent- og 

elitekæmpere – herunder nærværende kriterier. 

 

Skulle der være spørgsmål er ønskers der afklaring omkring dokumentet, kan henvendelse rettes til: teu-kamp@taekwondo.dk. Nyheden vil blive 

opdateret med spørgsmål og svar, så alle fremadrettet har de samme informationer. 

 

Vi ønsker alle kæmpere held og lykke. 

 

Mange sportslige hilsner 

TEU-Kamp 

 

 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Bruttotrup til TEKNIKLANDSHOLDET 2014 – Free 

Style 
Tekniklandsholdstræner Finn Buchardt har i samråd med resten af landsholdsledelsen udtaget nye deltagere til bruttotruppen for 

tekniklandsholdet 2014, hvor deres fokus blive i Free Style delen, som er den ny disciplin, jf. de nye politiker og organisation fra TEU.  

 
Free style skal først opdyrkes, da det endnu ikke har været på stævneprogrammet her hjemme. Men er det uden i Verden og der er et rigtigt stort 

fokus på det og det bliver nu fast med i alle A-Class stævner, EM og VM. 

 

Kristoffer Andersen bidrager til at give det nuværende hold meget bedre springkompetencer og Chelina Rose Larsen kommer til at bidrage med 

de høje spark i Free Style delen. Begge er rigtig scene vandte fra vores nationale opvisningshold DTDT. 

 

Følgende er udtaget til Bruttotruppen til tekniklandsholdet. 

 

Under 17 

Dame Free Style  

Bruttotrup  

Chelina Rose Larsen (Holbæk Musool) (Debutant) 

 

Under 29 

Herre Free Style 

Bruttotrup 

Kristoffer Andersen (Ålborg) (Debutant) 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Info om sekretariatet 
Som tidligere informeret overgår DTaF´s sekretariatsfunktion til Kontor for Udvikling og Fællesskab (KUF) hos Danmarks Idræts 

Forbund. 

 
Dette sker med virkning fra den 1. marts 2014. 

 

Forbundets telefonnummer ændres til 43 26 23 66. Telefontiden vil være 9-15 alle hverdage. 

 

Faxnummeret nedlægges, mens e-mail adressen forbliver uændret sekretariatet@taekwondo.dk 

 

Klubbernes kontaktpersoner i KUF hedder Charlotte Kokborg og Jørgen Jakobsen. 

 

Postadressen er fremover: 

Dansk Taekwondo Forbund 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

Alle kontaktinformationer kan findes på forbundets hjemmeside. 

 

Vi håber på forståelse for, at der vil være udfordringer som skal løses i opstarten. 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

God start på 2014 sæsonen for Teknik landsholdet 
Årets første stævne i 2014, German open, som er et af de absolut sværeste og største stævner i Europa, gav de nye landsholds trænere 

håb om et godt stævne år 2014, der blev nemlig leveret rigtig fine resultater af stort set hele landsholdet og bruttoholdet. 

 
Se billede af landsholdet HER. 

 

Stævnet bar præg af stor Tysk dominans, mens Danmark tog pladsen som 2. vindende nation, kun slået af Tyskland. 

 

Det var de rutinerede landsholdkræfter der tog mest for sig af medaljehøsten Seniorerne var på banen på stævnets første dag, lørdag, og de lagde 

pres på de yngre deltagere, som først var på søndag, med flere flotte placeringer. 

 

Kim Nedergaard landsholdets mest rutinerede udøver og nu udøvende landstræner for senior og master grupperne, var første deltager i ilden. En 

rigtig god præstation sendte Kim i finalen hvor han igen leverede flotte runder og kunne gå fra banen med en bronzemedalje. 

 

Jørn Andersen kom med selvtilliden i top efter en flot sejr for nylig ved et stævne i England. Jørn fortsatte i Tyskland hvor han slap i England, 

han hævede sit niveau og matchede det højere stævneniveau i Tyskland og kunne hænge bronze om halsen. 

 

Lis Borring havde et svært stævne. I finalen lavede hun en balance fejl som kostede hende guldet, men hun kom MEGET stærkt igen og gik 

resten af sin runde i flot og sikker stil, så sølvmedaljen kunne bringes med hjem.  

 

Malene Sandersen, Pia Saadam og Annette Olsson stillede i Individuel female i hver deres klasse. Det var rigtig fine præstationer, hvor flere af 

deres procesmål lykkedes undervejs, og alle gik fine runder i stærke klasser, dog uden medalje. 

 

Malene og Jørn stillede også op i senior pair. Der blev endnu engang leveret fine runder i finalen, men desværre uden for medaljerækken. 

 

Benjamin Harder og Esben Dall skulle, i en stor herre gruppe på 40 deltagere, op imod bla. den tyske verdensmester og andre medaljetagere fra 

sidste års EM i Spanien, så de vidste på forhånd at det ville blive rigtig svært bare at komme videre fra indledende runde til semifinale runde og 

videre til finalen. Det viste sig da også at være en for stor mundfuld og trods deres flotte præstation kunne det ikke blive til en finale placering. 

 

Free Style team var på programmet sent lørdag aften. Ikke desto mindre var det danske hold topmotiveret til at vise sig frem for første gang 

nogensinde. Det var også en absolut godkendt præstation i en ny disciplin, som nok stadig mangler at finde et ensartet bedømmelses grundlag, 

men al begyndelse skal starte et sted og disciplinen er et spændende tiltag.  

Free Style Team Danmark kunne dog ikke matche de Tyske europamestre men gav dem dog kamp til stregen og fik en 2. plads. 

 

En deltager fra udviklingstruppen, Christian Pilegaard, var også med som deltager for at prøve kræfterne af i det tyske, og kunne også være godt 

tilfreds med sin individuelle præstation og sin senior par præstation sammen med Cadet landstræner Signe Jørgensen. 

 

For cadetterne var det Eva Sandersen der imponerede tyskerne nok til at gå fra banen med en guldmedalje om halsen i individuel, og den nye 

konstellation i team cadet female (Ida Axø, Eva Sandersen og debutant Lærke Pedersen) kom super godt fra start med en flot guldmedalje. 

Ida Axø, Lærke Pedersen og Melani Peinow udemærkede sig yderligere i individuel cadet female med flotte præstationer, hvor Danmark tog sig 

af 2 ud af 8 finaleplaceringer i en gruppe med 40 deltagere. Lærke og Melanie nåede desværre ikke helt til finalerunden men sluttede lige 

udenfor. Så vi har 4 udøvere som altså ligger i den europæiske top. 

 

Nikolai Kronborg havde debut i den nye freestyle diciplin 12-17 år, og gjorde det så godt at det rakte til en bronzemedalje. 

 

Melanie og Nikolai stillede op i cadet pair og klarede trods sygdom at trække så meget på deres rutine som par, at de endda ret klart tog guld i 

deres klasse, godt kæmpet! 

Nikolai var præget af sygdom i kroppen, men nåede trods det en finale placering i cadet individuel male. En finale hvor feltet rummede flere 

deltagere fra sidste års EM finale, så en absolut godkendt præstation. 

 

På Juniorsiden skulle modstanden vise sig uventet hård for de danske deltagere. 

 

Jonas Walter klarede sig frem til finalen i en stor gruppe og leverede flere flotte runder, men medalje blev det ikke til denne gang. 

 

Maria Skovly Buchardt og Annaline Søeberg kom begge til finalerunden i Junior individuel. Her klarede Maria, trods en forstuvet fod, at levere 

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/Landshold_Teknik/Teknik_German_Open.jpg


nok til en bronze. Annaline kæmpede også godt, men ramte desværre ikke sit normalt meget høje niveau i finalen og sluttede uden for 

medaljerækken. 

 

Julie Frederiksen og Nikoline Frølich deltog også i den store (40 deltagere) juniorgruppe og leverede rigtig flotte runder som bar dem frem til 

semifinalen. Begge kan være rigtig godt tilfredse med deres placering ved et stævne af denne kaliber, hvor erfaring på internationalt niveau kan 

være en afgørende faktor. 

 

Maria og Jonas, som er et efterhånden rutineret Junior par, leverede også det der skal til ved et top stævne som German Open, og tog en 

guldmedalje med hjem i Junior pair. 

 

Det var den nye landstræner konstellation som for første gang skulle stå i spidsen for deres lands- og bruttotruphold, og der er tilfredshed med 

indsatsen her så tidligt på sæsonen. Både landsholdsudøverne og bruttoholdsudøverne levede op til forventningerne, og der blev høstet rigtig god 

erfaring for specielt de nye unge bruttoholdsudøvere. 

 

Mange af seniorudøverne var også en stor hjælp søndag hvor det var et større puslespil at finde folk nok til opvarmning og konkurrencecoaching. 

Også tak til klubtrænerne og forældre for støtte og hjælp med diverse opgaver i løbet af weekenden. 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner  

 

Resultatliste: 

Senior 

Lis Borring – Female 65+ Sølv. 

Jørn Andersen – Male -59 Bronze 

Kim Nedergård – Male -39 Bronze 

Marlene Sandersen – Female -39 finale 

Annette Olsen – Female -49 finale 

Junior 

Maria Skovly Buchadt – Female Junior Bronze 

Anneline Søberg – Female Junior finale 

Jonas Walter– Male Junior finale 

 

Cadet 

Eva Sendersen – Female Cadet Guld 

Ida Axø– Female Cadet finale 

Nikolai kronborg – Male Cadet finale 

 

Team Cadet – Lærke Pedersen, Eva Sandersen og Ida Axø - Guld 

 

Pair Cadet - Melanie Peinow og Nikolai Kronborg - Guld 

Pair Junior - Maria Skovly Buchardt og Jonas Walter – Guld 

Pair Senior 2 – Marlene og Jørn - Finale 

 

Free Style - Team Mix (Benjamin, Jonas, Eva, Anneline og Maria) - Sølv 

Free Style - Indv. -17 Nikolai Kronborg - Bronze 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Swiss Open 2014 
TEU - Kamp giver mulighed for, at Danmark kan stille et hold til Swiss Open d. 7. og 8. juni i Lausanne, Schweiz . 

 
Krav for at deltage: 

“All participants must be members of a National Taekwondo Federation, affiliated to the WTF. This membership must be proved by means of 

valid federal certificate of membership at the time of registration.  

The WTF Global Athlete Licence (GAL) will be required for all athletes.  

“The WTF Global Licence is a mandatory taekwondo passport to participate in this Tournament for all athletes and officials.  

Male and female born in 1997 or older (1st Dan). Juniors, who were born in 1997-1999 can compete as seniors.  

 

The WTF weight divisions shall apply as follows: - 

Male: 54kg,-58kg,-63kg,-68kg,-74kg,-80kg,-87kg,+87kg - 

Female: 46kg,-49kg,-53kg,-57kg,-62kg,-67kg,-73kg,+73kg  

 

For every 5 contestants within the same team, one coach is granted free admission, with a maximum of 3 coaches.” (GOL licens er påkrævet) 

 

Coach og holdlederen vil blive udpeget af TEU. 

 

Tilmelding skal ske hurtigst muligt, da der er et maks. deltagerantal på 300 (der er p.t. 120 tilmeldte). 

 

Tilmelding sendes til Mickey Svendsen: TEU-kamp@taekwondo.dk Sidste tilmeldingsfrist er 7. marts 2014. (Tilmeldingen lukker ved 300 

deltagere). 

 

Tilmeldingen skal indeholde: 

 

Navn: 

Fødselsdag dato: 

GAL nr. 

Vægt klasse: 

vedhæft profil billede 

og hvem du peger på som coach: 

sidste tilmelding 7. marts  

 

Alt er egenbetaling. 

 

Venlig hilsen TEU - Kamp 

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Nyt fra DTaF/Turneringsudvalg 
DTaF har udviklet et online stævne tilmelding, som er baseret på forbundets licens database, det bruges lige nu også til kursus og lejre. 

 
Første stævne der skal bruge det nye stævne tilmelding er CV den 12. april 2014 i Risskov. Stævnet er åbent for alle klubber under DTaF og CV, 

landshold må deltage. 

 

Indbydelse til CV Kamp er lagt ud nu og kan findes her, i indbydelse er vejledning for onlinetilmelding:  

Stævnet er åbent for tilmelding nu, alle holdledere bedes læse vejledning. 

 

Indenfor få dage kommer der tilsvarende for CV Teknik, med de nye regler. 

 

Jeg kan kort nævne følgende om online tilmelding: 

 

Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens database, dermed kendes allerede deltagerens licens, navn, alder, køn og bælte grad. 

 

Der er i stævne funktion lagt ind de gældende regler, således at man ikke kan tilmelde sig forkert hvis en deltager ikke har den korrekte alder 

eller bælte til et stævne, desuden er der taget højde for at en kæmper eks. Har været deltager til DM eller internationalt stævne og dermed ikke 

må tilmeldes som begynder. 

 

Hvis en kæmper tilmelder sig øvet klasse bliver vedkommende automatisk i licens databasen markeret som øvet og kan ikke fremover tilmeldes 

som begynder. 

 

En forudsætning for at kunne tilmeldes er at udøver har gyldig DTaF licens og ellers opfylder de deltager krav der er til det enkelte stævne. 

 

Det er udelukkende registrerede holdledere der kan tilmelde deltagere for sin klub, skifter en holdleder klub mistes holdleder status. Registrering 

som holdleder sker ved henvendelse efter de gældende regler til staevneadm@dtaf-turnering.dk.  

 

Det betyder at fremover skal en holdleder ikke vente, som i det nuværende tilmelding på TPSS.EU at Stævneadministrator giver adgang. 

 

Hvis der er spørgsmål / problemer med bælte registrering bedes Jan Jørgensen kontaktet 

Telefon: 20 81 62 62 

breddekonsulent@taekwondo.dk  

 

Hvis der er spørgsmål / problemer med tilmelding eller betaling bedes hans Majlinder kontaktet: 

Telefon: 20 53 75 01 Telefon tid: Onsdag 18-23, samt torsdag/fredag 18-23 før stævne,  

staevneadm@dtaf-turnering.dk  

  

mailto:staevneadm@dtaf-turnering.dk?subject=Tilmelding%20holdleder
mailto:staevneadm@dtaf-turnering.dk?subject=Bælteregistrering


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Sommerlejr 
Det er med stor ære at kunne informere Grand Master Ko Tai Jong 9.Dan har takket ja til at være censor ved Sabumnim-gradueringen 

på DTaF`s Officielle Sommerlejr i Esbjerg 2014. 

 
Med venlig hilsen 

Brian Rex Hansen 

Formand for Teknisk Udvalg under DTaF 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Årets Taekwondo Leder 2013 og Årets Taekwondo Udøver 

2013. 
Igen i år skal vi finde ”Årets Taekwondo Leder 2013” og ”Årets Taekwondo Udøver 2013” som skal kåres på repræsentantskabsmødet. 

 
Hvem synes du der skal løbe med æren i 2013? 

Det er nu du skal indsende dit begrundede forslag til forbundet. 

 

Forslag bedes indsendt til sekretariatet@taekwondo.dk senest d. 31. marts 2014. 

  

mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Forslag%20leder/udøver


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Projektleder 
DTaF's nye projektleder/konsulent er Dorthe Hansen. Dorthe er startet i Dansk Taekwondo Forbund den 1. februar som projektleder. 

 
Dorthe vil primært arbejde med forbundets 4-årige uddannelses- og udviklingsprojekt (som er omtalt tidligere). Projektet indeholder en 

revidering og forbedring af hele uddannelsesområdet, implementeringen af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) og etableringen af 

udviklingscentre med trænings- og konkurrencemiljøer for de bedste. Revisionen af uddannelsesområdet har til formål at skabe en rød tråd i 

træner- og lederuddannelsen og et godt fundament for at opkvalificere forbundets og klubbernes trænere og ledere. Her ud over indgår også 

generel kontakt til klubber i form af klubbesøg og klubudvikling i tæt samarbejde med forbundets udviklingskonsulent.  

Dorthe kommer fra Københavns området og har senest fungeret som udviklingskonsulent i Dansk Kano og Kajak Forbund med børn og unge 

som hovedfokus. Hun har selv både været i og arbejdet med frivillige og foreninger fra hendes mangeårige involvering i spejderverdenen bl.a. 

med uddannelse af unge og styring af projekter for flere tusinde deltagere. 

 

Hun er uddannet ingeniør indenfor bioteknologi (alt det småkravl der gør en syg) fra Danmarks Tekniske Universitet og har en 

tillægsuddannelse som proceskonsulent.  

 

Dorthe er ikke uvant med konkurrencesport, da hun selv har været springgymnast på konkurrenceplan. 

 

Vi glæder os til samarbejdet med Dorthe. 

 

Med venlig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 

Formand 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

WTF GAL/ GOL- licenser 
Behovet for GAL (Global Athlete License) samt GOL (Global Official License) er nu endegyldigt defineret af WTF. Både udøvere og 

coaches til de store mesterskaber som VM, OL og EM skal have gyldig licens for at kunne deltage. Derudover gælder det nu også for 

alle internationale ranglisteturneringer med status af G1 - G8 og Grand Prix. 

 
Vi går ud fra at alle atleter har bestilt deres licenser rettidigt inden årsskiftet. Men for de officials, som har brug for en licens frem mod Åbne 

hollandske, vil det være muligt at bestille en licens frem til d. 14 februar. 

 

Herefter vil der blive pålagt et ekspeditionsgebyr på 150 DKK for både GAL og GOL udstedelser, idet opgaven trækker meget på forbundets 

resourcer og hver forsendelse fra WTF er forholdsvis bekostelig. Der er i øvrigt en leveringstid på 23 dage fra betalingen er registreret hos WTF 

og kortet er trykt. 

 

Med venlig hilsen 

Michael Gandø  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Kadet udtagelseskriterier 
Udtagelseskriterier for 1st WTF World Cadet Taekwondo Championships Baku, Azerbaijan, den 24.-27. juli 2014. 

 
Efter bearbejdning af de gode input fra dialogmødet og med genbrug af skabelonen fra Junior VM, er talent- og eliteudvalget for kamp (TEU-

kamp), nu klar med kriterierne for udtagelse til cadet VM. 

 

Skulle der være spørgsmål til kriterierne, bedes de sendes til TEU-kamp@taekwondo.dk - Vi vil så løbende opdatere denne nyhed med 

spørgsmål og svar, så alle får de samme informationer. 

 

Mange sportslige hilsner 

TEU-kamp. 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Landsholdssamling i teknik 
I weekenden d. 18.-19. januar blev den første samling for DTaFs Bruttotrup og landshold i teknik afholdt i Risskov Taekwondo klub. De 

bedste teknikudøvere i Danmark var mødt op til samlingen. Såvel de etablerede navne som debutanterne på holdet er klar til det nye 

landsholdsår og er top motiverede for at yde deres bedste, så så fremtiden ser lovende ud. 

 
Der bliv af holdt en kanon af afskedstræning med den mangeårige Landsholdstræner Mark Lee Larsen og assisterende landsholdstræner Tobias 

Jessen. 

 

Landsholdsledelsen takker Risskov Taekwondo Klub for at lægge lokaler til. 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner  

  



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet i april 

2014. 
Forslag, lovforslag og lovændringsforslag skal, for at blive optaget på dagsordenen, skriftligt være Dansk Taekwondo Forbunds 

sekretariat i hænde senest 31. januar og udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag kan stilles af Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt 

klubber underskrevet ved formanden. 

Til ovenstående skal bemærkes at, der ved en fejl ikke står indskrevet i Forbundets nye love fra 2013, hvornår der er deadline for indsendelse af 

forslag. 

 

HB har derfor allerede lavet et forslag til ændring med ovenstående ordlyd. 

 

Forbundet vil derfor også være fleksibel mht. deadline, men appellerer venligt til at ovenstående dato forsøges overholdt. 

 

 

Skabelon i nedenstående link bedes anvendt ved indsendelse af forslag. 

 

Det foretrækkes at forslag sendes pr. e-mail til sekretariatet@taekwondo.dk 

 

Forslag kan naturligvis også sendes pr. post. 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Talent- og Elitesamling kamp i Rødovre 
I weekenden d. 11.-12. januar blev DTaFs anden Talent- og Elitesamling afholdt i Rødovre Taekwondo klub med 40 tilmeldte fra hele 

landet. Mange af de bedste kæmpere i Danmark var mødt op til samlingen, blandt andet Zakaria Asidah, tidligere VM og OL deltager 

og Emil Sørensen som skal til junior VM og Youth Olympic kval. marts 2014  

 
Talent- og Elite udvalget vil gerne takke Rødovre for forplejningen og for at lægge lokaler til, samt Steen Tiedjen, Lennart Teilgaard, Tarik Setta 

og Azam Nazim for træningerne 

 

Sportslig hilsen 

TEU-Kamp 

…………………………… 

Kadet udtagelseskriterier 
Hurtig tilmelding! Vi gør opmærksom på, at der er meget få pladser tilbage for Dutch open, og at dette er et udtagelsesstævne for 

Kadet- VM. Med venlig hilsen Teu-kamp 

 

…………………………… 

Reklame for Taekwondo 
DIF har lavet en super reklamefilm for sport. 

Nørrebro Taekwondo klub har medvirket i en film (DIF bevæger Danmark). 

Dejligt at se, at Taekwondo er en de sportsgrene der præsenteres. 

  

mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Lovforslag%20til%20rep.møde%202014


…………………………… 

Børneattest-arbejde digitaliseres 
Arbejdet med at indhente børneattester bliver nemmere for foreningerne i 2014, da hele arbejdsgangen bliver digitaliseret. Det betyder, 

at der fremover ikke vil være blanketter/papirgange mellem forening og træner. 

 

Det er Rigspolitiet, som har udviklet et digitalt system til indhentelse af børneattester. Indhentelsen vil frem over ske via foreningernes CVR-

nummer, og henvendelsen til trænerne/lederne vil ske via deres e-boks. Herefter kan trænerne/lederne ved at anvende NemID give samtykke til 

indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret.  

 

Det vil således ikke længere være nødvendigt for foreningerne at udskrive blanketter og indhente fysiske underskrifter.  

 

DIF deltager den 27. januar i Kulturministeriet i et møde, hvor Rigspolitiet vil præsentere det nye elektroniske system. Umiddelbart herefter vil 

foreningerne få nærmere besked.  

 

Siden 2005 har foreningerne skulle indhente børneattester ved nyansættelser af trænere og ledere, som har lederansvar for børn og unge under 15 

år. I 2012 blev reglerne skærpet til at omfatte personer, som via deres arbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år. 

…………………………… 

Dialogmøde lørdag den 11. januar - KAMP 
Dialogmøde lørdag den 11. januar om generelle KAMP udtagelsekriterier for senior, U21, junior og kadet i forbindelse med 

mesterskaber og landshold. 

 

Vi arbejder i TEU-kamp på at udarbejde nogle generelle udtagelseskriterier, der skal sikre letforståelige regler og fair udtagelse til mesterskaber 

og landshold. 

 

Vi har udarbejdet en skabelon som vi ønsker en dialog om. Skabelonen tager udgangspunkt i de seneste kriterier. Vi ønsker at forfine den, så alle 

kæmpere i god tid før eksempelvis EM kan forholde sig til hvad der skal til for at blive udtaget. 

 

Nogle tanker bag kriterierne: 

- Skal være ens for alle 

- Skal være opnåelige, med "rimelige" midler 

- Skal tage hensyn til en dygtig kæmper der bliver skadet, men er den bedste 

- Skal kunne gradbøjes så landshold, EM og VM stiller forskellige krav 

 

Skabelonen sendes til deltagere på mødet, nogle dage i forvejen (skal lige finpudses). 

 

Tilmelding skal ske via klubbens formand og der kan maks. deltage én per klub.  

 

Tilmelding sendes til: teu-kamp@taekwondo.dk med oplysning om hvem der deltager fra klubben samt e-mailadresse for deltageren. 

 

 

Sted: Rødovre Taekwondo Klub, Højnæsvej 61, Rødovre (i forbindelse med talent- og elite træningssamling for kamp). 

 

Tid: Fra 17.00 til 18.00 

 

Med venlig hilsen 

TEU-kamp  

 

mailto:teu-kamp@taekwondo.dk?subject=Tilmelding%20dialogmøde%20Kamp

