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Jule og nytårshilsen fra DTaF’s Hovedbestyrelse. 
Kære alle i Dansk Taekwondo Forbund. I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

Tusind tak for jeres store arbejde i klubberne i 2015.  

 

Også tak for jeres konstruktive støtte og gode ideer til DTaF. 

 

Som I helt sikkert har lagt mærke til er DTaF i gang med en stor omlægning pga. af den kedelige økonomiske situation vi er i. - Vi har blandt 

andet måtte sige farvel til nogle ansatte. 

 

Derfor er retro julekortet også på sin plads i en økonomisk hård tid  

 

Hovedbestyrelsen og undertegnede har i den grad været spændt for, men vi har jo selv valgt at stille op. Vi er overbevidste om, at vi får vendt 

den økonomiske situation samt får tingene gjort mere smidige i 2016. 

 

Ha det rigtigt godt og pas godt på hinanden 

 

Stor sportslig julehilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Sammenlægning af mailadresser 
kamp@taekwondo.dk og teknik@taekwondo.dk er blevet slået sammen til te@taekwondo.dk Hvis du har skrevet til en af de to adresser 

i dag (22/12-2015), bedes du gensende mailen til den nye adresse. 
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Udtagelseskriterier for Kamp- Junior VM 2016. 
Nye udtagelseskriterier er på vej, gældende for alle mesterskaber fra 2. halvår 2016 og frem. Følgende udtagelseskriterier er gældende 

for Junior VM Canada 2016. Disse udtagelseskriterier erstatter alle tidligere kriterier på Juniorsiden.  

Der er lagt vægt på at udtagelse skal finde sted på baggrund af stævner vi kender niveauet for, og samtidig ønsker vi så mange danskere som 

muligt i spil ved de samme stævner. Dette giver os et realistisk billede af hvordan de danske kæmpere står i forhold til hinanden og det 

internationale niveau. Endvidere er der lagt vægt på at økonomien skal spille så lille en rolle om muligt, for om danske udøvere kan deltage. 

Derfor har fokus primært været rettet mod europæiske stævner. 

Kriterierne er herunder listet i prioriteringsrækkefølge: 

 

1. Man skal være tilknyttet et udviklingscenter minimum 3 måneder før udtagelsesdato (dokumenteres ved kvittering for betalt uc-

medlemskab), og følge de træninger der udbydes, samt den træningsplan der laves i fællesskab med hjemklub. 

 

2. Ved udtagelse, skal man følge de særlige mesterskabsforberedelser, og de samlinger der måtte udbydes via UC. 

 

Følgende 6 stævner danner grundlag for udtagelse, hvoraf 1 er obligatorisk:  

US Open ELLER Greece Open, Uge 5 

Dutch Open, Uge 10  

Spanish Open, Uge 15  

German Open, Uge 16  

Austrian Open, Uge 22  

*WCTT, Uge 33 *Obligatorisk 

 

I den endelige vurdering vil der kun tages 4 stævner i betragtning, heraf 3 frivilligt valgt og det ene obligatorisk. For at komme i betragtning skal 

man ved de valgte 4 stævner have vundet minimum 7 kampe. 

Stævne, Vundet Kamp, Guld, Sølv, Bronze 

*WCTT, ½ Point, 2 Point, 1 Point, 0 Point 

Øvrige, 1 Point, 5 Point, 3 Point, 1 Point 

 

*Bemærk- Point for medaljer udløses kun ved vundet kamp. 

 

Særligt for Juniorer gælder at man ved vægtklasseskifte, får alle sine optjente point med op i den nye vægtklasse. Man skal dog bevise at man 

kan klare sig i den nye vægtklasse, ved at have vundet 2 kampe ved et af de ovenfor internationale stævner. ( ikke WCTT)  

 

Bliver man udtaget til Junior VM, og sidenhen ønsker at rykke en vægtklasse op, er dette muligt, såfremt der ikke er andre udtaget i vægtklassen 

ovenover. 

 

Juniorer der rykker en vægtklasse op, kan ikke sidenhen rykke ned igen. Disse vægtrelaterede tiltag er gjort for at de unge kæmpere kan følge 

deres naturlige vækst. 

 

Pointtælling er kun afgørende i de vægtklasser hvor der er flere der har klaret minimuskravet.  

 

Såfremt flere kæmpere har klaret minimumskravet, vil den der har flest point blive direkte udtaget hvis forskellen mellem denne og nærmeste 

konkurrent er på mere end 1½ point.  

 

Er der ikke mere end 1½ point til forskel vil den endelige udtagelse blive afgjort i en try-out mellem de relevante kæmpere. 

 

Med Venlig Hilsen 

TEU 
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Lisa Kjær Gjessing Idrætsliv nr. 6/2015. 
Via nedenstående link kan du på side 50-53 læse om Lisa Kjær Gjessing. 

http://issuu.com/idraetsliv/docs/idr__tsliv_nummer_6_2015?e=0/31989346  

 

Lisa er i øvrigt også nomineret blandt 3 til Kulturministers Handicapidrætspris, som uddeles ved Sport 2015 den 9. januar 2016. 

 

De andre nominerede er: Team Tvilling og Idrætsteamet på Byskovskolen, afd. Asgård i Ringsted. 

 

Se her link fra Kulturministeriets hjemmeside 

http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/her-er-de-nominerede-til-kulturministerens-handicapidraetspris/1/1/  
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ETU's sanktioner mod Sverige er ophævet. 
DTaF har fået henvendelse fra en enkelt klub om at ETU sanktionerne mod Sverige er ophævet. 

Og ja, det blev de medio oktober 2015. Så alle kan trygt deltage til stævner i Sverige uden at ETU ”kommer efter Jer”. 
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Fremadrettede fokus for udviklingskonsulenten 
I december har DTaF og Danmarks Idrætsforbund forlænget den udviklingskonsulentaftale, som sætter de overordnede rammer for 

udviklingskonsulentens arbejde. 

Hvert andet år indgår DTaF og DIF sammen en aftale, som sætter rammerne for udviklingskonsulentens arbejde. For DTaF har det overordnede 

fokus været at styrke relationen til klubberne rundt om i landet, og derfor opprioriteres indsatsen omkring klubbesøg med henblik på i højere 

grad at inddrage klubberne i prioriteringen af kommende projekter og initiativer. Samtidig nedprioriteres de længere udviklingsforløb. I den 

kommende tid vil en stor del af konsulentens arbejde være at udvikle de aktiviteter, som klubberne efterspørger. Lige nu bliver der blandt andet 

arbejdet på et ministævneformat for børn, som klubber kan få hjælp til at afholde. 

 

Klubbesøgene er vigtige, fordi det er herigennem forbundet holder kontakt til klubberne. Samtidig bliver det prioriteret, at besøgene også bliver 

anledning til at sikre, at klubberne kender DTaF’s økonomiske struktur. Blandt andet er det vigtigt at forstå, at konsulentens ansættelse ikke er 

finansieret gennem forbundslicensen, men gennem tilskud fra DIF. Dette er dels i form af et grundtilskud og dels i form af, at DIF giver tilskud 

til de aktiviteter, som konsulenten afvikler, og som er indeholdt i konsulentaftalen. 

 

Endelig skal klubberne huske, at de altid kan tage fat i udviklingskonsulenten, hvis de har problemer med at finde egnede træningsfaciliteter, har 

problemer med dialogen med kommunen eller andre udfordringer. Man kan altid kontakte udviklingskonsulent Christian Hansen på 

udvikling@taekwondo.dk 

  

http://issuu.com/idraetsliv/docs/idr__tsliv_nummer_6_2015?e=0/31989346
http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/her-er-de-nominerede-til-kulturministerens-handicapidraetspris/1/1/
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Skole med Spark i 
Som de første er Nørrebro Taekwondo Klub i gang med at afprøve DTaF’s nye koncept 'Skole med Spark i'. Klubben har selv været 

med til at udvikle konceptet, som sigter mod, at klæde idrætslærere på til at undervise elever i folkeskolen i et forløb med basal 

taekwondo over fire uger. 

 

Den 8. december havde Nørrebro Taekwondo Klub besøg af fire idrætslærere fra Nørre Fælled Skole. Klubben havde i dagens anledning foræret 

lærerne hver sin dobog, og i løbet af de tre timer, som træningen varede, var der hverken mangel på kihap eller gåpåmod. Træningen var 

tilrettelagt ud fra hensynet til, at lærerne selv skulle lære at undervise i de mest basale stande, slag og spark. På den anden side af nytår vil 

instruktør Tommy Mortensen undervise både lærere og elever to gange, hvorefter lærerne selvstændigt vil gennemføre et forløb med deres 

elever som del af den almindelige idrætsundervisning i skolen. Hele forløbet afsluttes med en fællestræning og ceremoni i Nørrebro Taekwondo 

Klubs lokaler senere i det nye år. 

 

Skole med Spark i er tænkt som et forsøg på at få taekwondo ind i skolen og på den måde skabe noget interesse for sporten. Der er udviklet et 

undervisningsmateriale, som indeholder et træningsforløb over fire uger samt beskrivelse af alle øvelser. Til januar vil Nørre Nebel Taekwondo 

Klub og Herning Taekwondo Klub gennemføre lignende forløb som del af et tværidrætsligt og kommunalt projekt under navnet Krop & 

Kompetence. Er I som klub interesserede i at høre mere, kan I kontakte udviklingskonsulent Christian Hansen på udvikling@taekwondo.dk. 
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Sommerlejr 2016 
Første materiale er klar. 

 

Se plakat i stor størrelse HER. 

Download introfolderen HER.  

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/plakat-Summercamp-2016-A1-White-text.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/Camp_introduktion_2016_web.pdf
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Nye regler for aktivitetsstøtte i DTaF 
Som klub i DTaF er det muligt at modtage støtte til afvikling af aktiviteter, som ligger inden for rammerne af forbundets koncepter. 

 

Siden foråret har det ikke længere været muligt at søge om tilskud fra DTaF’s puljemidler til afvikling af aktiviteter. Baggrunden for 

puljemidlerne har været, at DTaF kunne støtte klubber økonomisk, fordi forbundet samtidig har modtaget aktivitetsstøtte fra DIF. Men reglerne 

blev skærpet tilbage i maj, og fremover er det et krav, at DTaF som forbund er mere direkte involveret i aktiviteterne. Derfor vil forbundet 

fremadrettet udvikle koncepter, som beskriver rammerne for blandt andet lejre, skolesamarbejde og stævner, og klubber kan modtage støtte for 

at afvikle aktiviteter, som ligger inden for disse rammer. Koncepterne bliver udviklet løbende og tager udgangspunkt i forbundets målsætninger 

om blandt andet medlemsvækst og bedre fastholdelse af eksisterende medlemmer. 

 

Lige nu findes der konceptbeskrivelser for: 

 

 Skolesamarbejde 

 Taekwondolejre med fokus på ATK (Aldersrelateret TræningsKoncept) 

 

Som klub kan I være med til at udvikle nye koncepter sammen med DTaF. Måske har I allerede erfaring med afvikling af mon-stævner, 

ungdomslejre, træningssamlinger for voksne eller noget helt fjerde, som andre klubber også kunne have glæde af at afvikle. I så fald kunne første 

skridt være, at vi sammen får beskrevet aktiviteten, hvorefter DTaF vil tilbyde hjælp og støtte til de klubber, som kunne være interesserede i at 

afvikle samme aktivitet. 

 

Er I interesserede i at høre mere, har spørgsmål eller idé til et nyt koncept kan I kontakte udviklingskonsulent Christian Hansen på 

udvikling@taekwondo.dk.  
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OL try-out i Nørrebrohallen. 
I forbindelse med det netop afholdte OL try out event har der været interesse fra mediernes side, On-Sport var tilstede i hallen og har 

produceret et indslag som vises i magasinet "Viljen til sejr" på Lorrys egen kanal på torsdag (enten kl.17 eller 18). Det kan 

efterfølgende findes på lorry.dk 

Kan man ikke vente til Torsdag er her et link til On-Sport egen kanal, hvor udsendelsen er lagt op. 

 

DTaF har ingen indflydelse haft på indhold eller redigeringen. 

 

Facebook link: 

https://www.facebook.com/video.php?v=924896797565379&set=vb.104241606297573&type=2&theater 

 

Web link her: 

http://on-sport.dk/taekwondo-kuldsejlet-ol-drom 

  

https://www.facebook.com/video.php?v=924896797565379&set=vb.104241606297573&type=2&theater
http://on-sport.dk/taekwondo-kuldsejlet-ol-drom
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Nordiske Mesterskaber 2016: Invitation klar 
Så er vi klar med invitationen til NM 2016. Den kan nu hentes på stævnekalenderen. Bemærk at onlinetilmelding poomsae ikke er klar 

endnu, men det kommer den forhånbentligt snart. Vi glæder os til at se jer alle med talstærke teams i Fredericia.  

 

Følg NM på vores facebook site HER 

 

På genhør. 

 

Med sportslig hilsen 

NC Organisationskommiteen 

DTaF & Fredericia Taekwondo Klub 

  

https://www.facebook.com/Nordic-Championship-Taekwondo-2016-1689820767919082/
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U21 EM 2015: Jasmin ude mod senere Europamester 
U21 EM i Bukarest sluttede desværre uden danske medaljer. På den sidste kampdag for det danske hold måtte endnu en dansk kæmper 

sige farvel til den kommende Europamester. Denne gang gik det manglende lodtrækningsheld ud over Jasmin Andersen fra Team 

Horsens Taekwondo Klub. Læs mere om hendes kamp nedenfor. 

 

Jasmin Andersen 62-67 kg: 

 

Jasmin skulle starte sin EM kampagne imod Darya Ishhenko fra Rusland. Jasmin lægger pres på russeren fra start. Ved et angreb fra Jasmins 

side får Darya krøllet et spark op på vesten til scoren 0-1. Efter flere sparkudvekslinger og en jævnbyrdig omgang ender scoren 0-2 til russeren. 

Anden omgang starter igen ud med at Jasmin lægger pres på. Dette udnytter russeren ved at krølle benet op på vesten ved kort afstand. Midt i 

anden omgang får Jasmin et hovedspark ind på Darya til scoren 3-6. Jasmin angriber igen og rammer, men desværre intet udslag. Darya svarer 

igen til 3-7. Jasmin presser og står derefter i en dårlig position, hvorefter Darya lægger en kort an-chagi højt til 3-10 og løfter forreste op på vej 

ud og rammer vesten til 3-11, som anden omgang slutter med. I tredje omgang sætter Jasmin tempoet op og rammer rent til 4-11, men Darya 

svarer hurtigt igen. Dernæst udkæmpes en duel, hvor Jasmin prøver baglæns til hovedet samt et opfølgende spark til hovedet, der ikke 

registreres. Coach Johansen trækker protestkortet, men den bliver afvist. Kampen bevæger sig lidt frem og tilbage, men ender desværre i 

russerens favør med 6-16. Senere tager Darya Ishhenko fra Rusland suverænt guldmedaljen i klassen. 

 

Hermed slutter Danmarks deltagelse ved U21 EM og fokus kan rettes mod årets sidste stævner og frem mod Nordiske Mesterskab på 

hjemmebane i Fredericia den 30. Januar 2016. 

 

Udarbejdet af det danske hold i Rumænien og redigeret af undertegnede. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen  
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U21 EM 2015: Resultater fra 2. dagen ved EM 
Hverken Carper Morild, Hakim Elidrissi eller Louise Christensen kom videre fra deres indledende kamp ved EM. Hakim ramte endda 

ind i den senere U21 Europamester fra Rusland, så lodtrækningsheldet har ikke just været med den danske hold hidtil ved EM. 

Nedenfor kan læses mere om dagens kampe ved EM. 

 

Casper Morild 58-63 kg: 

 

Casper var i action i en tidlig kamp på dag 2 ved EM. Han møder en dygtig rutineret modstander fra Moldova - Nichita Ursu, men danskeren 

starter med at presse på. Det giver resultat og Casper kan gå ud med 4-0 i dansk favør efter første omgang. 

Anden omgang slutter 8-6 da modstanderen presser på og kommer ind på Casper med nogle suspekte spark. Blandt andet en dwitchagi der giver 

5 point. 

Casper bliver skadet i foden i anden omgang og får sværere ved at holde fokus og samtidig også svært ved at bevæge sig. Kampen slutter 

desværre med en sejr til Moldova med pointene 18-11. Ingen medalje til Casper men masser erfaring med hjem. 

Nichita Ursu, Moldova forlader EM I kvartfinalen. 

 

Hakim Elidrissi 63-68 kg: 

 

Hakim startede sin første kamp imod den russisk kæmper Maksim Khramtcov, og gav ham kamp til stregen i første og anden runde, hvor Hakim 

svarede igen med kraftfulde spark og spark til hovedet på modstanderen. Men desværre formår russeren at trodse den hårde modstand fra Hakim 

og vinde kampen. Fra de sidste 25 sekunder af anden omgang hvor den står 13-10 til Khramtcov, lykkedes det ham at afslutte kampen 23-11. 

Hakim forlod arenaen med tørsten efter en rematch, og nu bliver focus på træningen frem mo næste international turnering og mødet mod andre 

top atleter. Russeren Maksim Khramtcov tager suverænt guldmedaljen senere på dagen. 

 

Louise Christensen 53-57 kg: 

 

Louise møder Ewelina Mierzwinska fra Polen. Første omgang starter med at Louise lægger sig foran med et point til kroppen. Kort efter scorer 

polakken højt. Dette gør hun igen til scoringen 6-1, hvorefter Bjarne Johansen trækker protestkortet og efter video replay får Ewelina annulleret 

de 3 point. Omgangen er meget jævnbyrdig og slutter 6-5 i polakkens favør. I anden omgang presser Louise hårdt, som hun selvfølgelig skal. 

Hun kommer i en situation, hvor hun undgår et højt spark fra polakkens side, men herefter står lidt uheldigt og bliver ramt at Ewelinas fod 2 

gange på hjelmen i samme spark. Kampens intensitet stiger og i en duel vinkler Louise et baglæns spark, så det præcist rammer på kæben, dog 

uden point noteret. Bjarne Johansen trækker igen kortet til video replay og Louise modtager 4 point for sparket. Anden omgang slutter 20-10 til 

polakken. Tredje omgang starter hvor anden omgang slap, i højt tempo. Den slutter dog tidligt, da Louise angriber og Ewelina strækker et højt 

spark, som strejfer Louise på hjelmen. Super flot præstation ender desværre 23-10. Ewelina Mierzwinska tager bronzemedalje i klassen. 

 

Udarbejdet af Farooq Rashid, Bjarne Johansen samt Rahim Elidrissi og redigeret af undertegnede. 

 

I morgen lørdag skal Danmarks sidste kæmper Jasmin Andersen i kamp, og vi håber på en super sidste dag for det danske U21 hold i Bukarest. 

 

Evt. spørgsmål til U21 holdet kan rettes til: 

Tommy Mortensen, Head of Team 

Mobil: 42430298 

E-mail: tllm68@hotmail.com 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 
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Ny nyhed om gamle nyheder. 
I den nærmeste fremtid, vil der blive ryddet op i gammelt materiale på hjemmesiden. 

 

Dokumenter og billeder, som ikke bruges mere, vil blive fjernet. 

Ligeledes vil noget af det ældste materiale blive "lagt i arkiv". 

 

Der vil blive taget backup af alt materialet inden sletning. 

 

Noget af det vil alligevel være umiddelbart tilgængeligt, idet det blot vil blive samlet. 

Andet gammelt materiale kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

 

Der vil samtidigt ske en oprydning i "døde links". 

 

Hvis du har forslag eller rettelser, bedes du skrive en mail til it-support@taekwondo.dk  
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U21 EM 2015: Hård modstand til DK på EM's første dag 
Så kom U21 EM igang i Bukarest, Rumænien og første kampdag gav både Arielle Malveda og Alberte Knudsen Nielsen hårde 

modstandere og en tidlig exit fra EM. Læs mere fra holdet nedenfor ! 

 

Arielle Malveda – 46 kg: 

Arielle møder Danshina Oleksandra fra Ukraine i sin første kamp der iøvrigt er en kvartfinale. Som mange af kæmperne ved dette mesterskab, 

bærer den ukrainske kæmper præg at være høj i forhold til vægtklassen. Dette giver en fordel på rækkevidde til hende og selv om Arielle og 

hendes coach Farooq Rashid har den rigtige strategi, så bliver det svært at komme ind og få scoret på hende. De første 2 omgange er dog 

jævnbyrdige selv om pointscoren ender 7-1. Arielle er derfor nødsaget til at forcere hvorimod hendes modstander kan stå med den ene ben oppe 

det meste af tiden. Selv om Arielle holder presset og skaber en lidt mere varieret kamp, ender det med 13-1 desværre til Ukraine.  

På trods af dette er der ikke tvivl om at vi kan forvente mere fra Arielle's side. Specielt da hun har døjet med en lyskeskade, der har gjort det 

svært med de høje spark. En erfaring rigere til dette stævne er hvad hun kan tage med hjem. 

Danshina Oleksandra fra Ukraine tager senere klassens sølvmedalje.  

 

 

Alberte Knudsen Nielsen 46-49 kg: 

Alberte møder I sin første kamp Irene Pasiouli fra Cypern. Alberte taber 6-1 til Cypern efter 0-0 efter 1. omgang, 0-3 efter 2. omgang efter 

hovedtræffer med video replay. I sidste omgang scorer Alberte, men modstanderen rammer igen høj. Alberte presser hele kampen. men mangler 

lige den sidste afstand. 

Den cypriotiske kæmper var en mere rutineret 20 årig kæmper, med erfaring fra grand prix turneringerne i 2015. Så det var en dygtig kæmper 

med mange points på verdensranglisten Alberte var oppe mod.  

 

Udarbejdet af Farooq Rashid, Ole Knudsen Nielsen og redigeret af undertegnede. 

 

I morgen fredag skal Louise Christensen fra Risskov, Hakim Elidrissi fra Albertslund og Casper Morild fra Copenhagen City i action. Held og 

lykke ! 

 

Evt. spørgsmål til U21 holdet kan rettes til: 

Tommy Mortensen, Head of Team 

Mobil: 42430298 

E-mail: tllm68@hotmail.com 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

  



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

U21 EM 2015: Det danske hold med 6 kæmpere 

ankommet til Rumænien 
Årets sidste Europamesterskab nærmer sig. Denne gang er der tale om U21 EM i Bukarest, Rumænien, hvor Danmark stiller til start 

med 6 deltagere - 2 herre og 4 damekæmpere. Onsdag, den 18/11 er det tid til lodtrækning og head of team møde hvor efter kampene 

starter torsdag, hvor Danmar har to kæmpere i action. Læs uddrag af kæmpernes egne og klubbernes input til deltagelse i Rumænien 

nedenfor.  

 

Alberte Knudsen-Nielsen -49 København Taekwondo Klub - Kæmper torsdag d. 19/11. 

Alberte har arbejdet målrettet frem mod dette U21-EM siden seneste U21 EM i Innsbruck i 2014. Alberte har vundet guld ved WCTT-2015 med 

3 kampe og har i år på G-touren kæmpet sig frem til 2 semifinaler og 3 kvartfinaler med 12 vundne kampe som junior. Herudover har Alberte 

vundet guld som seniorkæmper ved Berlin Open (3 kampe) og International Bonn Masters (3 kampe) i år. Alberte har til trods for, fortsat 

junioralder løbende fra marts 2015 i alt vundet 10 seniorkampe i 2015 og det giver positive forventninger om en fin præstation ved U21-EM. Det 

har været en god sæson, hvor der er lagt lag på træningsintensiteten og volumen i tæt samarbejde med klubtrænerne i København Tan Gun Sae 

Sim og trænerne i udviklingscenter Rødovre. Min målsætning er at kunne vinde 1-2 kampe, men det forudsætter en god lodtrækning og den 

fornødne ”tur i den” mod flere af mine modstandere, som har samme niveau som jeg selv siger Alberte. Jeg glæder mig til at deltage ved dette 

mit 2. U-21-EM, som overgang til den seniorkarriere. 

 

Arielle Malveda - -46 Copenhagen City Taekwondo Klub - Kæmper torsdag d. 19/11 

Arielle Malveda er udtaget til U21 EM efter et år med både flotte nationale og internationale medaljer. Planen frem mod udtagelsen stod på både 

en række forberedelses-stævner, nationale- og internationale træningslejre samt pointstævner. Sidste år hentede hun det vel nok flotteste resultat 

i “Turkish Open” 2014. Her sikrede hun sig i december måned en bronzemedalje efter nogle flotte kampe. Til Wonderful Copenhagen 

Taekwondo Tournament hentede Arielle sine sidste point til u21 EM udtagelsen og viste med en guld-medalje i seniorrækken sit format i -46 kg.  

 

Louise Christensen -57 Risskov Taekwondo klub - Kæmper fredag d. 20/11. 

"Det er første gang jeg skal repræsentere Danmark ved et U21 Europamesterskab. Min bedste placering i år er en bronzemedalje ved US Open 

2015. Louise træner i Risskov taekwondo klub, og på Udviklingscenteret Elite Vest. Louise Christensen deltog også ved Junior EM for blot 3 

uger siden i Letland. 

 

Hakim Elidrissi -68 kg Albertslund Taekwondo Klub - Kæmper fredag d. 20/11.  

Taekwondo sporten har været en livsstil for Hakim siden 2007. Sporten har bl.a. været med til at gøre Hakim målrettet/målbevidst, arrangeret, 

viljestærk og modig som person. Disse kvaliteter har været med til at muliggøre hans drømme. Drømmene er bl.a. at deltage i EM, VM og OL. 

Med flotte resultater og hårdt arbejde har Hakim nu opnået udtagelsen til U21EM. Hakim har op til U21EM arbejdet målrettet efter en medalje. 

Hakim glæder sig til at gøre sit bedste og opleve U21EM for første gang: "Jeg takker min familie, trænere i Albertslund Taekwondo Klub og 

Rødovre udviklings center, for at være med til at gøre min udtagelse til en realitet, og jeg vil vise min taknemmelighed på banen" udtaler Hakim 

Elidrissi, som kommer til U21 EM som dansk mester 2015 og med flere flotte resultater de seneste år. 

 

Casper Morild -63 kg Copenhagen City Taekwondo Klub - Kæmper lørdag d. 21/11. 

Casper Morild er udtaget til U21 EM efter et år med både flotte nationale og internationale medaljer. Planen frem mod udtagelsen stod på både 

en række forberedelses-stævner, nationale- og internationale træningslejre samt pointstævner. 

Tidligere på året hentede Casper det vel nok flotteste resultat i “Turkish Open”. Her sikrede han sig i februar måned en bronzemedalje efter 

blandt andet at have besejret senior-europamesteren fra 2012 samt den kæmper, der senere på året vandt European Games i Caspers vægtklasse. 

Til Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament hentede Casper sine sidste point til U21 EM udtagelsen og viste med en guld-medalje i 

seniorrækken sit format i -63 kg.  

 

Jasmin Andersen -67 kg Team Horsens Taekwondo Klub - Kæmper lørdag d. 21/11. "Det er første gang jeg stiller op til et U21 EM 

europamesterskab. Mine daglige træning foregår på Elite Vest, hvor jeg deltager på det fulde program med ESAA morgentræninger og 

udviklingscenterets aftentræninger. Jeg har haft et rigtigt godt 2015, hvor jeg har taget guld ved US Open, Polen Open, Moldova Open samt 

Israel Open og glæder mig meget til U21 EM i Rumænien", udtaler Jasmin. Jasmin Andersen deltog også ved Junior EM for blot 3 uger siden i 

Letland. 

 

Holdleder ved U21 EM er den tidligere landsholdstræner Tommy Mortensen - se Tommys kontaktinfo nedenfor. 

 



Vi ønsker alle kæmpere held og lykke i Rumænien. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Tommy Mortensen, Head of Team 

Mobil: 42430298 

E-mail: tllm68@hotmail.com 

 

& 

 

Torben Sachmann Hansen, red. 

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

Status fra Paris 
Godmorgen alle. Alle dommere, udøvere og coach fra DK, som vi ved er i Paris har det godt. 

Jeg har været i telefonisk kontakt med dem. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Skæring Egager 12 

8250 Egå 

2466 4872 

  



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

Teknik Bruttolandshold 2016 udtaget 
Tekniklandsholdstræner Finn Buchardt har i samråd med resten af landsholdsledelsen udtaget deltagere til bruttotruppen for 

tekniklandsholdet 2016, hvor deres fokus blive i deres udtaget disciplin. Udtagelsen er sket med baggrund i den strategi på 

teknikområdet som har givet holdet den store succes de sidst 2-3 år.  

Bruttotruppen for tekniklandsholdet 2016 består af 

 

Kadet Male Individuel (Gustav Blomquist, Bornholm) (debutant) 

Kadet Female Individuel (Alba D. Hollederer, Gladsaxe) (debutant) 

 

Junior Female Individuel(Eva Sandersen, Gangnam Lyngby)  

Junior Male Individuel (Nikolai Kronborg, Holbæk Musool)  

Junior Male Individuel (Christian Noes-Rasmussen, Gangnam Lyngby) 

Junior Pair (Nikolai Kronborg, Holbæk Musool/Melanie Peinow, Nørrebro)  

Junior Team Female (Lærke Kamp Pedersen, Lyseng/Ida Axø, Fredericia /Caroline La Cour, Vejle)  

 

Senior 1 Female Individuel (Charlotte Pedersen, Islev) 

Senior 1 Male Individuel (Benjamin Haarder, West Copenhagen)  

Senior 1 Male Individuel (Simon Thomsen, Skive) (debutant) 

Senior 1 Pair (Benjamin Haarder/Annaline Søeberg, West Copenhagen) 

Senior 1 Team Female (Maria Skovly Buchardt/Chelina Rose Larsen, Holbæk Musool/Rikke Rasander, Rødovre(debutant)) 

 

Senior 2 Female Individuel (Christina List, Skive) (debutant) 

Senior 2 Male Individuel (Kim Nedergaard, Skive)  

Senior 2 Team Male (Kim Nedergaard/Brian Louring/Rene Louring, Skive)  

 

Master 1 Male Individuel (Allan Olsen, Islev) 

Master 1 Female Individuel (Lene Kjær, Rødovre) (debutant) 

Master 2 Male Individuel (Jørn Andersen, Herlev)  

Master 4 Female Individuel (Lis Borring, Bornholm)  

 

Freestyle U18 Female Individuel (Eva Sandersen, Gangnam Lyngby)  

Freestyle U18 Male Individuel (Loke Frandsen, Gangnam Lyngby)  

Freestyle U18 Male (Theis M. Hansen, Bornholm)  

Freestyle U18 Male (Christian Noes-Rasmussen, Gangnam Lyngby) 

Freestyle U18 Pair (Loke Frandsen, Bornholm/Emma Kayeroed-Rasmussen, Gangnam Lyngby)  

 

Freestyle Male Kristoffer Andersen, Aalborg) 

Freestyle Male (Magnus Tue Lund, Islev) (debutant) 

Freestyle Female (Sofie Berggren, Esbjerg) 

Freestyle Female (Liv Panholm, Islev) (debutant) 

Freestyle Female (Freja Løkke, Aalborg) (debutant) 

Freestyle Female (Cornelia Heinisch, Gangnam Lyngby) 

Freestyle Pair (Thomas Purup/Amalie Benfeldt, Skanderborg) 

 

Der vil løbende kunne forekomme små justeringer efter NM og i løbet at foråret på de åbne pladser på holdet 

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. 

 

Foråret opvarmningsstævne for Bruttoholds deltagerne bliver NM der afholdes i Danmark 

 

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

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner 

 

  



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

Det er ikke kun salamien der har tre stjerner! 
I weekenden den 7-8 november var Silkeborg Taekwondo Klub vært for den sidste del af træner 2 kurset, og 17 trænere på alle 

niveauer og aldre fra hele landet, var samlet under Sabumnim’erne Brian Rex og Lars Arnums kyndige vinger, klar på nye input, 

erfaringer og lærerige diskutioner.  

 

Silkeborg havde sørget godt for os deltagere, med både vådt og tørt i sunde og søde varianter. Fokus denne weekend var primært de mange 

facetter af styrketræning og kroppens muskler, samt taekwondospecifikke teoretiske emner som den skriftlige afhandling til de høje dangrader 

og optapening af skader m.m. Og hertil kom Brian og Lars’ 3 praktiske taekwondo og styrke træninger... som fint kunnet have heddet 

”bøj/stræk/tænk dig om”, ”forvir en kyosanim før kl 10” og ”Kast rundt med din makker og uddel blå mærker træning” 

 

Jow jow – som vi siger i Jylland - Der var smæk for skillingen i Silkeborg.  

 

Og med retten til nu at bære lige så mange stjerner, som en kendt salami fra madpakken, kunne vi alle tage hjem fra det midtjyske søhøjland en 

masse erfaringer rigere, med et flot instruktør C stempel i passet og et diplom til CV’et. 

 

Og med disse ord, kan jeg kun anbefale alle Jer ude i klubberne, at støtte op om forbundets trænerkurser. Brug et par weekender på, at få noget 

teori bag jeres træning, mød andre trænere fra hele landet, saml nye erfaringer og mød nye taekwondovenner på tværs af klubberne. 

 

Bjarne Hjelm – 1. Dan – Taekwondoklubben Do, Århus N  

In cha nu chok – høflige mennesker har ingen fjender  

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

Ny tilmeldingsfrist Teknik Cup. 
Tilmeldingsfristen til Teknik Cup i Aarhus er udvidet til tirsdag 10/11-2015 klokken 15:00. 

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

Ny mailadresse 
Vi har ændret mailadressen til HB medlemmet Jan-Erik Jørgensen. Ny adresse er: hbokonomi@taekwondo.dk 
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Stillingsopslag 
Vil du have indflydelse på stævneafviklingen i Dansk Taekwondo Forbund? Så meld dig som stævneadministrator. 

 

DTaF søger stævneadministratorer for teknik og kamp stævner. 

 

Har du en faglighed for enten teknik eller kamp 

Har du en interesse i at hjælpe med stævne koordinering 

 

Administratorens opgave er at besvare spørgsmål op til et stævne 

Administratorens opgave er at hjælpe med koordinering af baner, dommere, logistik af udstyr, samt tage imod vejeresultater, kontrollere gruppe 

tilmeldingerne. Hhv. Om du er administrator for kamp eller teknik. 

 

Krav:  

- at du er over 18 år 

- at du har Pc færdigheder indenfor Word og Excel 

 

Ansøgningsfrist d. 01.12.2015 

Ansøgningen sendes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo forbund. 

 

For yderligere information kan der rettes henvendelse til: 

Jan Rudebeck 

Mail. staevneadm@taekwondo.dk 

Tlf. +4520485791 
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Monsterstort DM Taekwondo i Arena Fyn 
Dansk Taekwondo Forbund præsenterer på lørdag top taekwondo i samarbejde med Odense Kommune, Udvikling Fyn, Budoxperten 

og den Koreanske Ambassade i Danmark. 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 7 år siden. Årets DM har således små 450 

deltagere, som skal konkurrere om godt 100 DM titler i både kamp og teknik i Arena Fyn. 

 

DM eventen flyttede sidste år til Arena Fyn hvilket blev en stor succes med afvikling af konkurrencer i både kamp og teknik samtidigt. I 

forbindelse med årets DM event har DTaF indgået an sponsoraftale med den Koreanske Ambassade ved Ambassadør Ma, som bl.a. betyder at 

forbundet har kunnet lave et specielt børneområde ”Korea Kids Zone” med hoppeborg og aktivitetsbane. Dermed bliver årets DM event igen 

udviklet og giver endnu en gang en fantastisk oplevelse for både udøvere, officials og forhåbentlig mange hundrede tilskuere. 

 

Årets DM har rundet 400 aktive deltagere hvoraf der er små 210 kæmpere og over 230 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. 15.00. 

 

”Vi er utrolig glade og stolte over den store opbakning bag årets Danske Mesterskaber og den støtte vi har modtaget fra vores partnere Odense 

Kommune og Udvikling Fyn, Budoxperten og den Koreanske Ambassade i Danmark 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. En 

specielt tak skal lyde til den Koreanske Ambassade og Ambassadør Ma, som har betydet at vi kunne lægge flere oplevelser ind i DM eventen i 

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

 

Her følger lidt praktiske oplysninger: 

 

Dato/Program: 

Lørdag, den 31. Oktober 2015: 

Kl. 09.00-12.00 Kampe/Teknikstævne 

Kl. 12.00-13.00 Pause og DTDT opvisning mv. 

Kl. 13.00-15.00 Kampe - finaler/Teknikstævne 

Kl. 15.00-15.30 DTDT Opvisning mv. 

Kl. 15.30-19.00 Kampe - finaler/Teknikstævne 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Sted: 

Arena Fyn 

Ørbækvej 350 

5220 Odense SØ  

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn P/S – Sport og Event, Odense Kommune, Den Koreanske Ambassade og Budoxperten 

 

Kontaktpersoner i hallen: 

Torben Sachmann Hansen – tlf. 21730333, Murad Ahmed – tlf. 2823 7212, John Paarup – tlf. 2025 3972 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

 



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

2015 Junior EM dag 4 
MEDALJE VED FJERDEDAGEN TIL JUNIOR EM I TAEKWONDO I LETLAND 

JD - 49 kg 

Alberte Knudsen-Nielsen, København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub, sad over i første kamp, og kunne se frem til at kæmpe mod vinderen 

af opgøret mellem Tyrkiet og Polen.  

 

Alberte mødte i første kamp Tyrkiet, som vandt over Polen. Alberte var tydeligvis nervøs, og startede kampen med at kæmpe forsigtigt. Efter en 

tæt først runde som endte 1-1, blev tempoet forsøgt presset yderlige op, samtidig med at bibeholde den offensive tankegang. Alberte sætter point 

ind på vesten til 4-1 efter anden runde, og et hovedtræffer midt i tredje runde afgør i princippet kampen. Alberte vinder med cifrene 9-2.  

 

I kvartfinalen mødte Alberte en stærk modstander fra Kroatien som vandt over favoritten Tyskland i den indledende runde. Det lykkedes 

desværre aldrig at få de forskellige løsningsmuligheder til at fungere, og Alberte taber med cifrene 8-0. 

 

” Jeg vandt over Tyrkiet som generelt er en stærk nation, og det er godt for selvtilliden. Jeg er selvfølgelig skufet, og skal lige hjem for at 

bearbejde nederlaget frem mod mit næste mål som er DM” fortæller Alberte Knudsen-Nielsen 

 

JD -63 kg 

Laura Zapata, Risskov Taekwondo Klub, mødte i sin første kamp Rusland. Kampen bar præg af nervøsitet og Laura formået aldrig rigtig at få 

overtaget. Der var flere gode momenter i kampen, men det rakte desværre ikke. Laura taber med cifrene 11-7.  

 

”Jeg har præsteret mit optimale ud fra de omstændigheder, som ikke har været gode nok, og det har ikke været godt nok, men derudover vil jeg 

gerne rose vores fysioterapeut for hans indsats for kæmperne” siger Laura Zapata  

 

JH -68 kg – 4 kampe 

Wassim El Jilali, Albertslund Taekwondo Klub, mødte i sin første kamp Cypern. Wassim kontrollerede kampen fra start ved at udnytte sine 

rækkevidde og modstanderens fejl. Der var reelt aldrig tvivl om udfaldet af kampen. Kampen slutter før tid med cifrene 16-4 til Wassin.  

 

Wasiim mødte i anden kamp Ukraine. Ukraineren havde ved sidste Kadet EM vundet over Wasssim, så der var lagt op til revanche. Respekten 

var der også at spore mellem kæmperne i begyndelsen af første runde. som dog alligevel endte 2-0 til Danmark. Wassim forsatte den offensive 

taktik, og det gave pote, da han formåede at øge yderligere til 6-0 i anden omgang. Ukraineren forsøger i tredje omgang, at være øge tempoet og 

at være mere aggressiv. Wassim bevarer dog overblikket og udnytter fejlene, ved at score yderlige 3 point. Kampen ender 9-1 til Danmark. En 

meget vigtig sejr.  

 

"Det var en vigtig sejr! Jeg viste karakter på banen og scorede vigtige point. Kampen i dag viste hvilken kvaliteter jeg besidder. Ukraineren er 

en dygtig kæmper, så jeg er glad og tilfreds. Nu venter Ajebajzan næste kamp, som også bliver en svær kamp, men denne sejr giver mig 

selvtillid." fortæller Wassim El Jilali efter kampen.  

 

Kampen mod Ajebajdsan var et hårdt og kompliceret opgør. Wassim leverede en fantastisk præstation, og vandt med cifrene 10-9. Wassim er nu 

i semifinalen mod Rusland. 

 

”At kæmpe på dette niveau er altid vanskeligt. Sejren betyder meget og giver mig styrke til næste kamp." Fortæller en meget træt Wassim 

 

I semifinalen mødte Wassim russeren, som har været meget dominerende igennem hele dagen. Wassim havde pådraget sig en skade fra forrige 

kamp, som hæmmede desværre præsentationen. Russeren vandt med cifrene 14-2.  

 

”Jeg er glad for min bronzemedalje, og virkelig lært meget af stævnet, jeg har fået mod på nye udfordringer. Først og fremmest tak til 

Albertslund Taekwondo klub og min coach for deres fantastisk støtte, og tak til juniorholdet forDeres opbakning, den betyder meget og bliver 

værdsat”.  

 

I morgen går turen atter hjemad, og holdet ankommer til København ca. 16:40.  

 

Redaktionen lukker hermed fra Letland.  

 

Zakaria Asidah 

Holdleder for Junior European championship 2015 

Mail: zakariaasidah@hotmail.com 
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HVILEDAG TIL JUNIOR EM I TAEKWONDO I 

LETLAND 
Lørdag fik holdet en længe ventet hviledag efter to dage i hallen. Dagen blev brugt til at sove lidt længe (morgenmad kl. 08:00), 

indvejning, restitutionstræning og holdet fik taget et holdfoto.  

 

Holdet holdt herefter fri resten af dagen.  

 

I morgen søndag den 25. oktober 2015 skal følgende i ringen:  

 

JD – 49 kg 

Alberte Knudsen-Nielsen - København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub, møder vinderen af kampen mellem Tyrkiet og Polen.  

 

JD -63 kg  

Laura Zapata - Risskov Taekwondo Klub, møder Rusland i sin første kamp 

 

JH - -68 kg  

Wassim El Jilali - Albertslund Taekwondo Klub, møder Cypern i sin første kamp 

 

 

Ønsk os held og lykke  

 

Zakaria Asidah 

Holdleder for Junior European championship 2015 

Mail: zakariaasidah@hotmail.com 
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2015 Junior EM dag 2 
FLOTTE KAMPE MEN INGEN MEDALJER VED ANDENDAGEN TIL JUNIOR EM I TAEKWONDO I LETLAND 

 

JD -55 kg 

Louise Christensen, Risskov Taekwondo Klub, sad over i første kamp, og kunne se frem til at kæmpe mod vinderen af opgøret mellem Tyrkiet 

og Spanien, som traditionelt set er rigtig stærke nationer, så der på forhånd lagt op til en hård kamp. 

 

Louise mødte i sin første kamp Spanien, som vandt opgøret over Tyrkiet. Louise havde svært ved at komme i gang, og var desværre 

uopmærksom i to sekvenser af kampen, hvilket modstanderen udnyttede prompte ved at have to hovedtræffere. Louise taber desværre med 

cifrene 3-17. 

 

” Jeg havde en dårlig dag, og kæmpede ikke op til mit niveau. Jeg prøvede at følge min taktik, men det var svært i starten. Jeg prøvede ... og det 

slog fejl. Hun kæmpede aggressivt og var bedre end mig i dag. Jeg håber at møde hende igen til U21 EM, så jeg kan få min revanche, siger 

Louise Christensen” 

 

JH -63 kg - 3 kampe 

Mike Andersen, Nørrebro Taekwondo Klub mødte i sin første kamp Ungarn. Kampen bar præg af anspændthed og nervøsitet, da begge havde 

masser at kæmpe for, da en sejr vil sikre den videre deltagelse i turneringen. Efter anden omgang var kampen således stadig helt åben, da cifrene 

på tavlen viste 1-1. I tredje omgang kom der gang i tempoet, og en overgang blev kampen da også lige lidt for spændende. Kampen endte 

heldigvis 7-6 til Danmark, og Mike kunne se frem til at møde Sverige, som vandt sin første kamp over Frankrig.  

 

Det blev en hård kamp mod svenskeren, der er kendt for sin fysik. Mike var dog godt forberedt, og var dygtig til at læse svenskerens taktik. 

Mike vinder kampen midt i tredje omgang med tolv points reglen med cifrene 19-6. Mike møder herefter Azerbaijan i kvartfinalen.  

 

Kæmperen fra Azerbaijan viste sig, at være en dygtig modstander, som allerede fra kampens start satte Mike under et massivt pres. Mike taber 

desværre kampen før tid med cifrene 14-2.  

 

"Jeg synes, jeg leverer en godkendt indsats i dag. Jeg formår at lægge pres på nogle gode modstandere og kæmper også lige op med dem. Jeg 

har en god følelse i maven, selvom det altid er en skuffelse at tabe. Jeg ved at jeg kan måle mig med de bedste, og jeg kan bruge det fremadrettet 

som motivation." fortæller Mike Andersen 

 

JD -68 kg 

Jasmin Andersen, Team Horsens Taekwondo Klub sad også over i første kamp, og kunne nøjes med at holde øje med vinderen af opgøret 

mellem Tyrkiet og Storbritannien.  

 

Jasmin første kamp var mod Tyrkiet. Jasmin, som har været plaget af en del skader i sin forberedelse, kom godt fra start og kæmpede en flot 

kamp. Jasmin førte kampen både efter første og anden omgang. I tredje udnytter modstanderen en situation, som lukker tyrkeren ind i kampen 

igen.  

 

I de afgørende sekunder formår tyrkeren at trække det længste strå, og Jasmin taber med cifrene 15-18.  

 

” Jeg er skuffet og rigtig træt af resultatet, men er glad for præsentationen efter omstændighederne. Jeg havde håbet, at komme lidt længere i 

turneringen. Mine forberedelser op til mesterskabet har ikke ligefrem været optimale, da jeg blev ramt en skade, hvilket har gjort at jeg ikke har 

kunne sparre. Lige nu skal jeg have styr på min skade, og så er jeg tilbage igen til UEM.” fortæller Jasmin Andersen.  

 

 

Zakaria Asidah 

Holdleder for Junior European championship 2015 

Mail: zakariaasidah@hotmail.com 

 

  



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

Kandidater til OL-Kval Januar 2016. 
Med indstilling fra det sportslige udvalg, har DTaF godkendt et "udtagelses event" for seniorer som vil udtages til kommende OL-kval. 

Eventet vil finde sted ved Get2Sport i Nørrebrohallen, lørdag 28/11-2015. Forbundet stiller med danske I/R´s samt Video Replay.  

Vægtklasserne som er i spil er følgende: (Damer -49kg) (Damer -57kg) (Her. -58kg) (Her. -68kg). 

Kæmpere som ønskes i betragtning til dette udtagelsesevent, skal kæmpe DM i den vægtklasse de ønsker at blive udtaget. 

 

Det vil sige, at kæmper man normalt Her.-54 kg og vil søge udtagelse i - 58kg, så skal man kæmpe -58kg til DM. I forbindelse med DM 

deltagelse vil det godkendes at man vejer under grænsen for DM vægtklasser, da try out eventet er efter OL-vægtklasser. 

 

Ligeledes skal man for at være i betragtning til udtagelseseventet, være international stævneaktiv med point fra internationale stævner som 

påkrævet ved anden udtagelse til mesterskaber. 

 

DM placering vil være afgørende i tilfælde af pointlighed i en vægtklasse til udtagelseseventet. Ligeledes gælder udtagelse kun for udøvere som 

aktive i et UC med gældende kontrakt. 

Udøvere som bliver 18 år i 2016 behøver ikke søge dispensation til udtagelseseventet. 

 

 

Indstilling af udøvere sker kun via egen klubtræner til følgende mail: Kamp@taekwondo.dk Med indstilling af elever skal ligeledes vedhæftes 

dokumentation for point ved internationale stævner, samt resultat ved DM. 

 

Deadline Tirsdag 3. November 2015. 

 

Nærmere info om antal kampe samt vejning tilsendes kandidaterne, når vi har overblik over disse. 

 

Venlig Hilsen 

TEU 

 

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

Junior EM i taekwondo i Letland. 
Ærgerligt nederlag til Isak Hirsbro. 

Junior herre – 59 kg 

Isak Hirsbro, Albertslund Taekwondo Klub, fik en enkelt kamp ved junior EM i taekwondo, da han overraskende tabte til Holland i sudden 

death. Isak havde ellers kontrol over kampen, men efter en fejlkendelse endte kampen uafgjort 13-13 efter de første tre runder, som desværre 

endte til hollændernes fordel.  

 

Dermed måtte en skuffet Isak Hirsbro forlade Junior EM tidligere end ventet og uden at opnå målet om medalje. 

 

"Jeg er selvfølgelig meget skuffet over at ryge ud i første kamp. Jeg havde styr på kampen, og førte hele vejen. Desværre var vi ikke helt 

opmærksomme på dommerens kendelser, hvilket blev udslagsgivende sidst i kampen. Jeg vil tage en snak med min coach, for at se om der er 

noget vi kan gøre bedre til næste gang. Lige nu skal jeg lige komme mig over skuffelsen” 

 

- Zakaria Asidah 

Holdleder 

 

  



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

Kunne I tænke jer at samarbejde med en skole? 
Forbundets udviklingskonsulent kan hjælpe klubber, der har lyst til at samarbejde med en lokal skole eller institution. 

Ved at samarbejde med en lokal skole eller institution er I med til at udbrede kendskabet til taekwondo blandt børn og unge, som ellers ikke ville 

være blevet introduceret til sporten. På sigt kan det være med til at få endnu flere børn og unge ind i dojangen, og samtidig kan det være en måde 

at styrke jeres position i lokalsamfundet og relationen til kommunen. 

 

Er I interesserede i at starte et samarbejde, kan I kontakte DTaF’s udviklingskonsulent. Herefter sørger konsulenten for: 

 at tage kontakt til skoler og institutioner, der kunne være relevante for jer at samarbejde med 

 at lave en aftale, som tager højde for jeres og skolens ønsker 

 at bidrage med råd, vejledning og sparring i forhold til målgruppen, opbygning af forløb, og spørgsmål der rejser sig undervejs. 

 

Forbundet har lavet et inspirationsmateriale med gode råd til forløbet samt eksempler på, hvordan man kan bygge et forløb med en skole op. 

 

DTaF støtter klubben med 1.000 kr. til et skolesamarbejde. Forudsætningen, for at klubben kan modtage økonomisk støtte, er, at det er 

udviklingskonsulenten, som har kontakten til skolen, og som sørger for, at der bliver indgået en aftale mellem forbund, skole og klub. På den 

måde lever samarbejdet op til de krav, som er beskrevet i DIF’s fordelingsnøgle, der er grundlaget for, at DTaF kan modtage støtte fra DIF.  

 

Er I interesserede eller har spørgsmål, kan I kontakte udviklingskonsulent Christian Hansen på udvikling@taekwondo.dk.  

 

  



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

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Søndag den 8. november 2015 kl. 13.00. 

 

Til alle klubber i Dansk Taekwondo Forbund. 

 

Hermed følger Indkaldelse og dagsorden til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  

 

Mødet afholdes i: 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby 

Søndag den 8. november 2015 kl. 13.00. 

 

Registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 12.30 – 12.59 Mødestart kl. 13.00. 

Der vil være kaffe/the og vand til mødet – sørg for at spise inden. 

 

Mødets dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

a) Valg af referent 

b) Vedtagelse af Forretningsorden 

2) Orientering om 2015 regnskab 

3) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår 

4) Eventuelt, 

a. orientering om Licens og pas 2016 

 

Vedr. antal stemmeret/taleret, så er det antal licenser pr. 1.marts 2015 som er gældende. 

 

Rammebudget 2016 og prognosebudget 2017/18/19 udsendes senest 10 dage før mødet. 

 

Af hensyn til bestilling af kaffe/the og vand på dagen bedes der sendt tilmelding til repræsentantskabsmødet til sekretariatet@taekwondo.dk 

senest d. 5. november 2015.  

  



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

Junior EM 2015 
7 taekwondokæmpere er udtaget til Junior EM 2015. 

 

Pressemeddelelse fra DANSK TAEKWONDO FORBUND - 21. oktober 2015 

 

7 taekwondokæmpere er udtaget til Junior EM 2015 i Letland i perioden fra den 21. til den 26. oktober 2015. 

 

Landsholdsledelsen i Dansk Taekwondo Forbund har udtaget 7 udøvere til at deltage ved Junior EM 2015 i Letland i perioden fra den 21. til den 

26. oktober 2015. 

 

Isak Hirsbro,-59 kg, Albertslund Taekwondo Klub  

Jeg har trænet op til dette stævne, lige som ved sidste Kadet EM, hvor jeg fik bronze.  

Jeg fik til sølv til Grækenland og vandt Wonderfull Copenhagen. Jeg har 4 danske titler med i bagagen og er Nordisk Mester 2 gange. Så jeg 

føler at jeg er godt forberedt. Jeg er tilknyttet Udviklingscenter Rødovre og træner til daglig i Albertslund Tkd klub. Jeg håber, at kunne få en 

medalje til Junior EM, men jeg tager det step by step. Lige nu fokuserer jeg på, vejningen.  

 

Mike Andersen,-63 kg, Nørrebro Taekwondo Klub  

Jeg er 17 år, og har trænet TKD i 9 år. Jeg har vundet medaljer i flere internationale ranking stævner, og er 3 dobbelt dansk mester. Jeg er 

tilknyttet Udviklingscenter Copenhagen TKD Center på Nørrebro, som er en del af Dansk Taekwondo Forbunds Talent- og Elite 

Udviklingscentre. Jeg bliver coachet af Cüneyt Karakaplan, som selv er tidligere EM medalje vinder og landsholdsudøver. 

 

Wassim El Jilali,-68 kg, Albertslund Taekwondo Klub  

Jeg har trænet målrettet mod dette junior EM, som jeg har set meget frem til. Jeg har tidligere på året vundet bronze til Grækenland, Guld til 

Hollandske, Sølv til Østrig og Guld til Wonderfull Copenhagen. Jeg har også vundet Bronze til VM og Sølv til EM. Så jeg glæder mig meget til 

dette stævne, da jeg føler mig godt klædt på. Jeg er tilknyttet Udviklingscenter Rødovre og træner til daglig i Albertslund Tkd klub. 

Jeg fokuserer lige nu et skridt ad gangen, lige nu er det vejningen der gælder, men ellers en kamp af gangen. Jeg vil gøre mit bedste til dette 

stævne, og forventer at lave en god præsentation.  

 

Alberte Knudsen-Nielsen, Junior female -49 kg, København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub  

”Jeg glæder mig til at slutte min junior-karrieren af på højeste niveau, som overgang til den seniorkarriere, som jeg allerede har indledt i Berlin 

og Bonn. ” 

Jeg har arbejdet målrettet frem mod dette junior EM siden seneste junior EM i Porto i 2013. Jeg har i år, på G-touren kæmpet mig frem til 2 

semifinaler og 3 kvartfinaler med mange vundne kampe. 

Jeg har desuden vundet guld som seniorkæmper ved Berlin Open, og ved International Bonn Masters i år. Det har været en god sæson, hvor der 

er lagt lag på træningsintensiteten og volumen i tæt samarbejde med klubtrænerne i København Tan Gun Sae Sim og trænerne i udviklingscenter 

Rødovre.  

Min målsætning er en medalje, men det forudsætter en god lodtrækning, og den fornødne ”tur i den” mod flere af mine modstandere, som har 

samme niveau som jeg selv.  

 

Louise Christensen, -55 kg, Risskov Taekwondo Klub 

Det er anden gang jeg repræsentere Danmark ved et Junior Europa mesterskab. Jeg er 17 år, og træner i Risskov taekwondo klub, og på 

Udviklingscenteret Elite Vest. Bedste placering i år er Bronze ved US Open 2015, et stævne jeg vandt i 2013 

 

Laura Zapata, -63 kg, Risskov Taekwondo Klub  

Det er også anden jeg repræsentere Danmark ved et Junior Europa mesterskab.  

jeg deltog også i Portugal i 2013, Samt 16-21 Europamesterskabet i 2014 i Østrig. Jeg er 17 år, og træner i Risskov taekwondo klub, og på 

Udviklingscenteret Elite Vest. 

 

Jasmin Andersen, -68 kg, Team Horsens Taekwondo Klub  

Det er første gang jeg stiller op til et junior europamesterskab. Jasmin er 16 år og er medlem i Team Horsens Taekwondo Klub. Mine daglige 



træning foregår på Elite Vest, hvor jeg deltager på det fulde program med ESAA morgentræninger og udviklingscenterets aftentræninger. Jeg 

har haft et godt 2015, hvor jeg har taget guld ved US Open, Polen Open, Moldova Open samt Israel Open. 

 

Kontakt: 

Holdleder: Zakaria Asidah 

Mobil: +45 20 84 48 04 

Mail: zakariaasidah@hotmail.com 

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

2 danske kampdommere til Junior EM 2015 
To danske internationale dommere til Junior EM 2015 i Letland. 

 

De to danske internationale kampdommere David Coupar og Louise Dohn er udtaget til at dømme ved Junior Europamesterskaberne i kamp, der 

afholdes i Daugavpils i Letland fra den 22. - 25. Oktober. 

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

DM 2015 Arena Fyn: Sidste tilmelding er i dag 
Husk at få lavet jeres DM tilmelding i dag, den 19/10. Vi ser frem til at se jer alle i Arena Fyn den 31/10. 

 

Med venlig hilsen 

 

DM OC 

 

  



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

ER DU ÅRETS TEKNIK-DOMMER 2015? 
Når Danske Taekwondo Mesterskaber 2015 i kamp og teknik løber af stablen lørdag den 31. Oktober i Arena Fyn, skal der ikke kun 

findes Danmarks bedste udøvere. Dommerudvalget i Teknik kårer nemlig “Årets Teknik-Dommer” og DU kan være med til at 

bestemme hvem der skal løbe med den prestigefyldte pris. 

 

Du eller din klub kan indstille en dommer som I mener fortjener prisen som “Årets Teknik-Dommer 2015” ved at sende en indstilling til 

dommerudvalget.  

I indstillingen skal du begrunde, hvorfor netop dén dommer fortjener prisen.  

Det er et krav at dommeren som min. har dømt 3. stævner i 2015.  

 

Sidste år blev Thomas Engell kåret som Årets Teknik-Dommer og Ana Alizia Jensen i kamp.  

 

Indstillingen skal sendes til lisalentsdk@gmail.com og være modtaget senest den 24. oktober kl. 12.00. 

 

 

Med venlig hilsen  

Dommerudvalget Teknik  

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

GAL / GOL bestillinger virker igen! 
Der kræves stadig ikke disse til DM 2015. 

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

Stævneadministrator. 
DTaF har i samråd med Hans Majlinder valgt at stoppe samarbejdet med Hans som stævne administrator. 

 

Vi takker Hans mange gange for det store arbejde som han har udført for DTaF i mange år. 

DTaF søger nu en frivillig turnerings/stævne koordinator til at opfylde nogle af de mange opgaver der ligger i at få et stævne til at køre. 

 

Ved nærmere information, bedes henvendelser ske til Jan Rudebeck, mail: jaru@bane.dk eller på telefon 20485791 

  



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

DM Tilmelding er åben - på taekwondo.dk ! 
DM Tilmelding er nu åben. Tilmeldingen kan ske på klubområdet på taekwondo.dk på helt normal vis. Vi beklager forsinkelsen, men 

kan oplyse at der bliver arbejdet hårdt bag kulissen på at få organiseret og gennemført de kommende DTaF stævner. Så vi beder om 

jeres tålmodighed. 

Med venlig hilsen 

DTaF  

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

Træner kursus (1C)weekend d. 3-4. oktober i Ringsted 

Taekwondo Klub. 
Tak for nogle dejlige kursusdage og et formidabelt kursusforløb. Når man vælger, at søge den udfordring det er, at blive bedre til at 

være træner, kan uddannelses forløbet ”Træner 1” varmt anbefales.  

 

Det er ikke blot skrevet for at smigre de ærede undervisere og DGI, men for at rose et sportsfaglig initiativ der på mange niveauer giver god 

mening.  

 

Nogle aspekter af kurset er naturligvis mere spændende end andre. Men når der i efterrationalets dystre stund, fremtræder et billede af, at der er 

kommet nye input og mere taekwondo faglighed med hjem, selv af den tørre og ”kedelige” del af materialet, så ændre det ikke ved 

helhedsindtrykket, - ”SUPER GODT”. 

 

Kurset er opdelt i teori og praksis og de to dele hænger sammen på en god måde. 

 

Der er plads til input og erfaringsdeling fra kursisterne og alle deltager aktivt i debatten.. Ligeledes deles der villigt ud af den erfaring 

instruktørerne besidder. 

 

Den åbenlyse konklusion er ”PRØV DET”. Det giver dig som træner, nye vinkler på træning, mere indsigt og ikke mindst inspiration til nye og 

andre træningsmodeller. Slutteligt giver det naturligvis berøring med taekwondoudøvere der brænder for sporten samt opbygning at 

taekwondonetværk. 

 

Tak for undervisningen og vi ses på 2A. Stor tak til Ringsted TDK-klub for husly og super god forplejning. 

 

 

Med Venlig hilsen  

Morten Karlsen / Peter Agerbæk 

Holbæk Taekwondo Klub 

  



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

Trænerkursus 1C 3-4/10 2015. 
Som sidste led i træner 1 uddannelsen, skulle kursusdeltagerne som havde gennem førte 1B nu igennem 1C.  

 

Kursuset indhold var blandt andet tekniklærer, biomekakanik og motorik/kondition.  

Kursisterne fik udover en masse dybdegående information også flere praktiske øvelser.  

Heriblandt et teknikskema hvor opgaven gik ud på at optage en teknik (med kamera, mobil eller lignende), udforme en række træningsmetoder 

som kunne forbedre den førnævnte teknik og så skulle teknikken optages igen, for at se om der eventuelt kom en forbedring.  

 

Dette kursus var DIF/DTaF instruktør Carsten Stigers sidste kursus - vi takker ham for et godt og lærerigt forløb.  

 

1C er mere uddybende i forhold til kamp- og teknikdommerregler end 1A og 1B, derfor kom kampdommer Michal og teknikdommer Jesper for 

at undervise herom. 

 

Vi takker Vejle taekwondo klub for leje af lokalerne og den gode forplejning. 

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

Sæt fokus på de unge i klubben 
Danmarks Idrætsforbund afholder en ny runde af ”DIF Idrætsmiljø for Unge”. Det er et klubudviklingsprojekt med fokus på at udvikle 

og involvere unge i foreningslivet, samtidig med at foreningen selv bliver mere ungdomsvenlig. 

 

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. Undervejs står DTaF’s udviklingskonsulent til rådighed og 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 3.000,- fra DIF og 3.000,- fra forbundet. 

 

Klubben skal finde to ledere og to unge, der kan repræsentere klubben til kickoff-dagen den 1. november 2015 kl. 9.30-16.000 i Idrættens Hus i 

Brøndby. 

 

Hvis I er interesserede i at deltage, så skriv en mail til udviklingskonsulent Christian Hansen på udvikling@taekwondo.dk senest den 19. 

oktober. 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 

 

  



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

Dansk Taekwondo Forbund Talent og Elite arbejde 
Ønsker du at være en del af fremtidens taekwondo i DTaF? 

DTaF er igang med at etablere et nyt talent og elite set up på det politiske og sportslige plan. 

Talent og elite arbejdet vil blive bygget op omkring et fælles politisk udvalg for kamp og teknik, samt 2 sportslige udvalg, et for kamp og et for 

teknik, disse er allerede udpeget og fastsat. 

 

DTaF ønsker nu at udvide det politiske udvalg som på nuværende tidspunkt består af hovedbestyrelses medlemmerne Tarik Setta og Mikael 

Kronborg. 

 

Du vil komme til at skulle arbejde ud fra DTaF's talent og elitepolitik samt de vedtagende strategier, som danner rammerne for arbejdet i 

udvalget.  

Du skal være villig til at ligge lige stort engagement i arbejdet uanset om det drejer sig om teknik eller kamp, og være parat til at arbejde på 

tværs af disse, samt evt. inddrage ad hoc udvalg og være tovholder for disse og dets opgaver. 

Du skal være indstillet på at ligge min. et par timers frivilligt arbejde ugentligt i arbejdet og i perioder mere. 

 

Det er intentionen at sammensætningen skal bære præg af henholdsvis 2 pers. fra kamp og teknik foruden de 2 hovedbestyrelses medlemmer 

som deler formandsposten i udvalget. 

Det vil være de 2 hovedbestyrelses medlemmer der vælger sammensætningen ud fra de henvendelser der kommer. 

 

Ønsker du at være en del af udvalget skal din henvendelse sendes på mail til en af de undertegnede mailadresser senest d. 10-10-2015 

 

Yderligere spørgsmål, kan rettes på enten tlf. eller mail til undertegnede.  

 

Tarik Setta & Mikael Skov Kronborg  

Board members DTaF 

Talent & Elite-ansvarlig 

Dansk Taekwondo Forbund 

+45 2720 4901 el. +45 2071 7238 

mikkro74@hotmail.com Tariksetta@yahoo.dk  

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

DM Indbydelse ligger i kalenderen 
Vi har endelig fået DM indbydelsen på plads. Den kan nu downloades i stævnekalenderen. Bemærk at vi er i gang med at oprettet 

onlinetilmeldingen til stævnet, som gerne skulle være på plads snarest. Deadline er rykket til den 19. oktober 2015. 

Vi glæder os til at se jer alle i Arena Fyn i Odense. 

 

På gensyn 

 

DTaF Events & 

Munkebo og Team Odense 

Taekwondo Klubber  

 

  



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

Resultater fra European Masters Games. 
Flotte resultater! Guld, sølv og 2 stk. bronze var medaljehøsten til Danmark ved European Masters i Nice, Frankrig. 

Resultater fra Kamp: 

Muhammed har vundet første kamp 6-3 og er klar til kvart finale.  

 

Lennart 8-7 og klar til kvartfinalen  

 

Jørn tabte første kamp 2-6 og er dermed ude. 

 

Muhammed taber kvartfinalen 14-12 til Frankrig, hvor han ellers var foran 12-11 indtil de 3 sidste sekunder. 

 

Murat taber sin første kamp som er direkte semifinale og får bronze. Danmarks første medalje. 

 

Michelle vinder sin direkte semifinale med 6-1. 

 

Lennart vinder 14-6 og er klar til semifinalen. 

 

Lennart vinder 11-3 og er i finalen. 

 

Michelle vinder på at modstander får maksimalt antal advarsler og får dermed guld. 

 

Lennart taber finalen 4-9 og får dermed sølv. 

 

Resultat fra Poomsae: 

Det blev til en tredje plads til Jørn efter Europamesteren fra Frankrig og en tysker på andenpladsen 

Se billede fra medalje overrækkelse HER 

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/2015/EMG.jpg


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

Torsdag 24-9-2015 havde vi første sportslig udvalgsmøde. 
Fremmødte: Bjarne Johansen UC træner Elite Vest, Zakaria Asidah UC træner Team Rødovre, Stig Kramer UC træner Nørrebro-

Team Copenhagen, Lennart Theilgaard Cheftræner UC Team Rødovre, Steen Tiedjen UC træner Team Rødovre. Fra TEU mødte 

Mikael Kronborg & Tarik Setta. 

Hensigten med dette første sportslige udvalgsmøde, var at sætte ansigt på hinanden og blive enige om rammerne for det fremtidige 

udvalgsarbejde. 

 

Her blev det besluttet at Teknik Elite UC træner Kim Nedergaard samt Teknik landstræner Finn Buchardt, vil være inviteret ved næste og 

fremtidige møder, første gang i November 2016. Ligedes blev det besluttet at hvert UC kun stiller med én stemme fremadrettet.  

 

Emner til behandling denne gang:  

 

1) UC, hvilke erfaringer (gode som dårlige) har man gjort sig i centrene i den tid de har kørt? hvilke ønsker om fremtidige tiltag for at fremme 

det sportslige miljø i centrene? 

Erfaringerne og ønskerne fra det sportslige udvalg vil blive fremlagt det kommende politiske udvalg, som behandler disse og foretager 

nødvendige ændringer, som vurderes at være gavnlige for opnåelse af vores mål i Talent og Elitestrategien. 

Generelt set går det godt i centrene.  

Træningsforløbene går som planlagt. Der er stabil fremmøde blandt de tilmeldte i nogle centre, andre steder svinger det.  

 

- Der har været fremlagt forslag om ændring af træningsmængden, fra 2 faste træninger til 1 ugentlig træning. (vil blive fremlagt HB og Politisk 

udvalg) 

- Ligeledes var der fremlagt forslag om ændring af krav om udviklingssamtaler. Det ønskes at disse samtaler skal være et tilbud frem for et krav. 

( det er aftalt at alle udøvere har krav på en udviklingssamtale samt udviklings/træningsplan. Dog kan den enkelte frabede sig dette). 

- Trænerne fremlagde ønske om mere fokus på sparring ved fremtidige samlinger. Dette behøver ikke godkendelse andre steder, og vil blive 

implementeret allerede fra næste samling. 

 

- Centrene ønsker hjælp til infopjecer til nye medlemmer. ( dette vil blive pålagt det nye politiske udvalg at få udarbejdet)  

 

- ønske fra centrene om mere samarbejde i forhold til fremtidige samlinger. 

2) Udtagelseskriterier ved mesterskaber for kamp. Ønske om ændring af nuværende udtagelseskriterier til en mere ensartet udtagelse der har 

afsæt i de samme udtagelsesstævner, i stedet for i dag- hvor kæmperne frit kan ansøge om udtagelse på baggrund af placeringer/points fra 

forskellige stævner rundt om i verden. Tanken er at udtagelse til et mesterskab sker med afsæt i point/placering ved 3-4 stævner som er ens for 

alle. Hermed er samligningsgrundlaget ens ved udtagelse. Ny udtagelsesform vil blive fremlagt efter næste udvalgsmøde start November 2015. 

Ændringerne forventes at tages i brug fra andet halvår 2016. 

 

3) Udtagelse af vægtklasser til OL-kval kamp 2016.  

Allerede i Januar 2016 er der OL-kval for kamp. Udvalget har drøftet hvilke vægtklaser danske udøvere har de højeste placeringer internationalt, 

samt hvilke klasser der kan skabes mest mulig konkurrence om en evt. udtagelse. Her er man kommet frem til følgende vægtklasser: 

Dam - 49 Kg 

Dam - 57 Kg 

Her - 58 Kg 

Her - 68 Kg 

 

Der arbejdes på et udtagelsesevent på dansk grund med udenlandske dommere, hvor kvalificerede kæmpere konkurrerer i bedst ud af 3 ell. 5 

kampe. Vinderen udtages til OL-kval. 

Eventet vil finde sted i slut November 2015. Nærmer herom på forbundets hjemmeside snarest. 

 

4) Det indstilles til det kommende politiske udvalg, at lave en Kadet-strategi med afsæt i ATK der er ens for kamp og teknik. Ligeledes ønskes 

klare retningslinjer for kadetdeltagelse i UC. Der har været meldt flere forskelligartede beskeder om minimumsalder, men ingen af disse synes at 

være skrevet ind i Talent og Elitestrategien. Indtil nyt meldes ud herom- Er reglen at kadetter kan træne i UC én gang ugentligt. Det indstilles 

ligeledes til UC at samle kadetter ved samme træning. 

 

5) Forbundet har ikke økonomi/ tid til administration af betaling af UC gebyr for udøvere som måtte udtages til landshold som det står beskrevet 

i UC-setuppet. Eftersom der ikke er et fast landshold giver denne melding ikke mening.  

Forbundet vælger derfor i stedet at betale opstillingsgebyr til mesterskaber for udøvere der måtte udtages hertil. Gebyret tilsvarer den støtte 

landsholdsudøvere var stillet i sigte for UC deltagelse. 

UC skal selv opkræve 100kr månedligt af hver udøver. 

 

6) Der ønskes fremadrettet flere samlinger. Det er aftalt at der med start 2016 til være endags sparringssamlinger 6 gange årligt.  

 



Med Venlig Hilsen 

TEU 

Mikael Kronborg & Tarik Setta 

 

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

European Masters 
Stævnet er det 3 European Masters nogensinde og bliver afholdt hvert 4.år (fremover) 2008 Malmø 2011 Italien 2015 Frankrig 

 
Derudover findes der også World Masters Games som startede helt tilbage i 1985 - dette afholdes ligeledes hvert 4.år 

Det danske hold deltog for første gang 2013 i Torino Italien, hvor  

Lennart Theilgaard vandt en sølv medalje og Michelle Theilgaard vandt en bronze. 

 

Begge dele arrangeres af International Masters Games Association i samarbejde med International Olympic Comittee !  

 

Stævneformen er desuden inddelt efter alder hvor man kan være : 

 

35-45 år 

eller 

45år og derover 

 

Derudover kæmpes i olympiske vægtklasser og med olympiske regler, hvor der er KO-system, med opsamling hvor der kæmpes om bronzen. 

 

Holdet der repræsenterer Danmark i weekenden - og har trænet op gennem det seneste halve år er : 

 

 MURAT TAMER - (35-45år) -58kg (6 deltagere) 

 LENNART THEILGAARD - (35-45år) -68kg (18 deltagere) 

 MUHAMMED DAHMANI - (35-45år) -80kg (16 deltagere) 

 MICHELLE THEILGAARD - (35-45år) -67kg (8 deltagere) 

 JØRN ANDERSEN - (45år +) -68kg (7 deltagere) 

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

Gal/Gol Licens i forhold til DM 
Grundet de tekniske problemer der er i øjeblikket er med Gal/Gol Licens, vil vi fra forbundets side se bort fra dette krav i forbindelse 

med DM 2015. 

Det anbefales dog, at man så snart systemet er oppe at køre igen, får oprettet licens til næste års stævner. 

 

Venlig Hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund  

 

  



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

Junior/senior samling-sparring 3. oktober 2015. 
Kære Junior og senior, Hermed en "hurtig" information. Der vil den 3. oktober 2015 være en junior/senior samling/sparring i 

Udviklingscentret Rødovre.  

Samling/sparring er, som led i forberedelserne til det kommende Junior EM i Letland, men alle som har lyst, og er i målgruppen er velkommen. 

 

Program: 

 

09:30-10:00 Ankomst 

10:00-12:00 Fælles opvarmning og sparring 

12:00-14:00 Pause (husk madpakke m.m.) 

14:00-16:00 Fælles opvarmning og sparring 

 

Under arrangementet vil vi arbejde på, at kunne få udleveret tøjpakken til juniorholdet, samt give de sidste informationer for turen. 

 

Vi beklager de korte tidsfrister, Det er noget, vi er meget opmærksom på, og gør hvad vi kan for at ændre.  

 

Holdleder og træner: Zakaria Asidah+ Steen Tiedjen 

 

Tilmelding efter først til mølle princip, og kan kun ske via denne mail: zakaria@asidah.dk · Under emne bedes anført: ”tilmelding til 

samling/sparring den 3. oktober 2015” 

· Frist for tilmelding er onsdag den 30. september 2015. 

· Max antal: 18 udøvere 

 

Venlige hilsner 

Talent & Eliteudvalget  

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

Få besøg af udviklingskonsulenten 
Som klub i DTaF har I mulighed for at få forbundets udviklingskonsulent ud på et klubbesøg. 

Under et klubbesøg kan I få helt styr på, hvordan I kan gøre brug af forbundet samt hvilke specifikke udfordringer, forbundet kan hjælpe jer 

med. Det er en mulighed for at høre om forbundets tilbud om udviklingsforløb inden for blandt andet ledelse, organisering, rekruttering og 

fastholdelse, og I kan blive præsenteret for koncepter, som kan hjælpe jer i gang med eksempelvis aldersrelateret træning eller skolesamarbejde. 

Endelig kan konsulenten hjælpe jer med udveksling af erfaring og sparring på idéer og initiativer på baggrund af et bredt netværk af 

taekwondoklubber rundt om i landet. 

 

Er I interesserede i at få besøg, kan I kontakte DTaF’s udviklingskonsulent Christian Hansen på udvikling@taekwondo.dk 

 

  



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

DTaF har fået 1 ny WTF kampdommer. 
Imad Malik har bestået kurset til International WTF-dommer. 

 

Dansk Taekwondo Forbund har fået 1 ny WTF international kampdommer efter at Imad Malik har bestået WTFs IR kurset i juni måned i 

Montenegro. Kurset var på 4 dage og bestod udover  

gennemgang af reglerne af flere prøver og test undervejs. 

 

Imad har været dommer i mange år, hvor han har taget vejen fra P til C til B til A dommer og til nu A1 dommer. 

 

Et stort tillykke til Imad fra Dansk Taekwondo Forbund. 

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

Landshold udtaget til U21 EM 2015. 
Det er med glæde, at kunne meddele at Landsholdet nu er udtaget til U21 EM 2015. 

Følgende udøvere skal repræsentere Danmark: 

 

U21 Dam - 46 kg Arielle Malveda Copenhagen City Taekwondo Klub 

U21 Dam - 49 kg Alberte Knudsen-Nielsen, København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub 

U21 Dam - 57 kg Louise Christensen, Risskov Taekwondo 

U21 Dam - 62 kg Laura Zapata, Risskov Taekwondo 

U21 Dam - 67 kg Jasmin Andersen, Team Horsens 

 

U21 Her - 58 kg Martin Hoang, Århus Vest Taekwondo Klub 

U21 Her - 63 kg Casper Morild, Copenhagen City Taekwondo Klub 

U21 Her - 68 kg Hakim Elidrissi, Albertslund Taekwondo Klub  

 

De udtagne ønskes tillykke med udtagelsen, og held og lykke i forberedelserne. 

 

Med Venlig Hilsen 

Talent & Elite Udvalget. 

 

  



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

Taekwondo i TV2 i morgen mandag den 21.september 

2015 
Kære alle. Jeg har lige fået nedenstående sms fra Lisa Kjær Gjessing, som jeg gerne vil dele med Jer vedr.: Lisa i landsdækkende 

medier i morgen 

”Hej Søren.  

Så er jeg på vej i toget mod Kbh.  

Vil bare lige informere om, at indslaget i Go Morgen DK har jeg fået oplyst starter kl. 8.11.  

I eftermiddag har TV2 Øst filmet løs hjemme og til træning i EV, og det bliver sendt i regionalnyhederne i morgen aften kl. 19.30.  

I morgen kl. 12.30 kommer TV2 Nyhederne hjem til os i Ry, og det sendes i nyhederne kl. 19, så vidt som jeg er informeret.  

 

Kh Lisa” 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

  



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

Para VM 
Medieomtale 

 

Nedenstående er de foreløbige medieomtaler vedr. Lisas guldmedalje ved VM: 

 

DR: https://www.dr.dk/tv/se/sporten#!/ (efter 3,55 min.) 

 

DR.dk: http://www.dr.dk/…/suveraene-lisa-gjessing-igen-verdensmest… 

 

TV2OJ: http://www.tv2oj.dk/artikel/273096 

 

DTaF: http://www.dr.dk/…/suveraene-lisa-gjessing-igen-verdensmest… 

 

DTaF FB: https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund?fref=photo 

 

DHIF: http://www.dhif.dk/FrontPage/default.asp… 

 

DHIF FB: https://www.facebook.com/handicapidraet?fref=ts 

 

WTF link: https://m.youtube.com/watch?v=UzVaisjhPJQ 

 

 

  

dr:%20https://www.dr.dk/tv/se/sporten#!/
dr.dk:%20http://www.dr.dk/…/suveraene-lisa-gjessing-igen-verdensmest…
tv2oj:%20http://www.tv2oj.dk/artikel/273096
dtaf:%20http://www.dr.dk/…/suveraene-lisa-gjessing-igen-verdensmest…
https://www.taekwondo.dk/DTaF%20FB:%20https:/www.facebook.com/dansktaekwondoforbund?fref=photo
dhif:%20http://www.dhif.dk/FrontPage/default.asp…
https://www.taekwondo.dk/DHIF%20FB:%20https:/www.facebook.com/handicapidraet?fref=ts
https://m.youtube.com/watch?v=UzVaisjhPJQ


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

Dansk taekwondo-kæmper tager VM-hattrick. 
Lisa Kjær Gjessing er netop blevet tre-dobbelt verdensmester i para-taekwondo ved VM i Tyrkiet. I finalen besejrede hun russiske 

Ayshat Ramazanova 8-4, hvilket var en hårdere kamp end forventet. 

 
Lisa stod i VM-finalekampen ansigt-til-ansigt med russiske Ayshat Ramazanova, som hun tidligere i år havde besejret til EM med 13-1. Men 

med stillingen 5-4 i Lisas favør efter anden omgang, måtte Lisa give absolut alt, hvad hun havde i sig.  

 

“Jeg er super glad og stolt, men også meget lettet, da Ayshat Ramazanova viste sig at være en større mundfuld end forventet. Men det lykkedes 

mig at holde hovedet koldt og kæmpe mig til et VM-hattrick,” siger den 37-årige para-taekwondo-kæmper, der til dagligt arbejder som anklager 

ved Statsadvokaten i Viborg. 

 

Lisa Kjær Gjessings mangeårige træner, Bjarne Johansen, der har coachet hende både i almindelig taekwondo og de sidst tre år i para-taekwondo 

siger:  

 

“Lisa vinder 9-0 og 11-4 i sine første to kampe, men hun fik kamp til stregen i finalekampen. Jeg er virkelig stolt af hende, og det er dejligt at se, 

at vores hårde træninger nu igen bærer frugt,” siger Bjarne Johansen. 

Og den østjyske para-taekwondo-kæmpers historie viser også, at hun ikke sådan er til at slå ud: For godt tre år siden blev hun ramt af 

knoglekræft og fik bortamputeret halvdelen af venstre underarm.  

 

I sin kamp tilbage til en normal hverdag genoptog Lisa Kjær Gjessing sin passion gennem 20 år – taekwondo – men nu som para-taekwondo-

kæmper. Og den hårdt sparkende østjyde overraskede i sit comeback. Hun kæmpede sig til danmarksmestertitlen – vel at mærke som almindelig 

kæmper til et almindeligt DM – for i alt sjette gang i karrieren, men for første gang med kun én fuldt kampdygtig arm.  

 

I sin første aktive taekwondo-karriere – inden kræftsygdommen – var Lisa Kjær Gjessing en aktiv del af det danske seniorlandshold under 

ledelse af den tidligere danske landstræner, Bjarne Johansen. Hun stillede derfor op til VM med en solid taekwondo-erfaring – trods kun et 

beskedent antal reelle para-kampe. 

 

Fakta om Lisa Kjær Gjessing  

 

 37 år 

 Taekwondo-kæmper 

 Tre-dobbelt verdensmester 2013, 2014 og 2015 (para) 

 Dobbelt europamester 2014 og 2015 (para) 

 6 x dansk mester (i almindelig taekwondo) 

 Anklager ved Statsadvokaten i Viborg 



 Hun er medlem af Risskov taekwondo Klub, og træner til daglig hos Elite Vest i Aarhus under Bjarne Johansen, som igennem alle år har 

været hendes coach. 

 Lisa bor i Ry og er gift med Kristian Gjessing (håndboldspiller hos HC Midtjylland, Boxer Herreligaen) og mor til Kajsa og Frida på 6 og 

9 år 

 

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

Lisa Kjær Gjessing kæmper i dag torsdag den 

17.september 2015 ved VM i Para-Taekwondo. 
VM afvikles i Samsun, Tyrkiet. Der er 6 i hendes vægtklasse.  

Se mere her:  

http://www.ma-regonline.com/tournaments/668/6TH-WTF-WORLD-PARA-TAEKWONDO-CHAMPIONSHIPS-  

 

Kampene starter kl 09 - Lisa forventer at skulle kæmpe efter frokost. 

 

Der skulle være live streaming fra alle kampene fra WTF’s hjemmeside og fra det tyrkiske forbunds hjemmeside. Har dog i skrivende stund ikke 

fundet link. – Men mon ikke det er nedenstående? 

http://www.worldtaekwondofederation.net/video-channel  

 

En japansk delegation på 4 fra Tokyo(Para-olympic 2020) er for at se konkurrencerne. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Head of Team 

Søren Holmgård Knudsen, +45 2466 4872 

http://www.ma-regonline.com/tournaments/668/6TH-WTF-WORLD-PARA-TAEKWONDO-CHAMPIONSHIPS-
http://www.worldtaekwondofederation.net/video-channel


 

 



 

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

Videostream fra Para VM 
Watch Live!!! 6th WTF World Para-Taekwondo Championships 

We are pleased to inform you that the WTF will livestream the 6th WTF World Para-Taekwondo Championships on WTF Youtube Channel on 

September 17, 2015 from 9 a.m. in Turkish time. 

 

2015 World Para-Taekwondo Championships - Court 1 

https://www.youtube.com/watch?v=T2HcODOcwUE 

 

2015 World Para-Taekwondo Championships - Court 2 

https://www.youtube.com/watch?v=aQdm1ve7N88 

 

2015 World Para-Taekwondo Championships - Court 3 

https://www.youtube.com/watch?v=8hG30PRBOEc 

 

WTF Website for Live-Streaming: http://www.worldtaekwondofederation.net/…/1833-watch-live-6… 

 

Og her et link til DR: 

http://www.dr.dk/sporten/oevrig/altdominerende-dansker-gaar-efter-vm-hattrick  

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

Klip med Lisa i sporten den 15.9.2015. 
Se fra 6:15  

https://www.dr.dk/tv/se/sporten/sporten-2015-09-15#!/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=T2HcODOcwUE
https://www.youtube.com/watch?v=aQdm1ve7N88
https://www.youtube.com/watch?v=8hG30PRBOEc
http://www.worldtaekwondofederation.net/…/1833-watch-live-6…
http://www.dr.dk/sporten/oevrig/altdominerende-dansker-gaar-efter-vm-hattrick
https://www.dr.dk/tv/se/sporten/sporten-2015-09-15#!/


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

Lisa Kjær Gjessing deltager torsdag den 17.september 

2015 i VM i Para-Taekwondo. 
VM afvikles i Samsun, Tyrkiet. Lisa kæmper i klassen K44.  

 

Coach: Bjarne Johansen 

 

Head of Team: Søren Holmgård Knudsen 

 

Vi vil forsøge at holde Jer opdateret så godt som muligt. 

 

Historik: 

 

Læs artikel med Lisa fra WTF nov 2014:  

http://www.worldtaekwondofederation.net/athletes-stories/item/1592-gasoline-for-life-danish-champ-retains-title-in-trail-by-fire-finale  

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

Landshold udtaget til Junior EM 2015. 
Det er med glæde, at kunne meddele at Landsholdet nu er udtaget til Junior EM 2015. 

 

Følgende udøvere skal repræsentere Danmark: 

 

Jun Dam - 49 kg Alberte Knudsen-Nielsen, København Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub 

Jun Dam - 55 kg Louise Christensen, Risskov Taekwondo 

Jun Dam - 63 kg Laura Zapata, Risskov Taekwondo 

Jun Dam - 68 kg Jasmin Andersen, Team Horsens 

 

Jun Her - 59 kg Isak Hirsbro, Albertslund Taekwondo Klub 

Jun Her - 63 kg Mike Andersen, Nørrebro Taekwondo Klub 

Jun Her - 68 kg Wassim El Jilali, Albertslund Taekwondo Klub  

 

Head of Team til Junior EM 2015 bliver Zakaria Asidah. 

 

De udtagne ønskes tillykke med udtagelsen, og held og lykke i forberedelserne. 

 

Med Venlig Hilsen 

Talent & Elite Udvalget 

  

http://www.worldtaekwondofederation.net/athletes-stories/item/1592-gasoline-for-life-danish-champ-retains-title-in-trail-by-fire-finale


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

Ændring af mailadresser. 
I forbindelse med skift af mailserver, har vi ændret mailadresser på nogle af funktionerne! Der kommer lidt flere ændringer senere. 

Hvis I har sendt en mail til en af disse i weekenden 29-31 august, bedes I sende den igen, for en sikkerheds skyld! 

 

Har I spørgsmål, så kontakt sekretariatet@taekwondo.dk eller it-support@taekwondo.dk. 

 

Her er nogle af de vigtige adresser: 

Sekretariatet: 

sekretariatet@taekwondo.dk 

 

Stævneadministrator (Hans Majlinder): 

staevneadm@taekwondo.dk 

 

Økonomiafdelingen: 

okonomi@taekwondo.dk 

 

Udviklingskonsulent (Mia/Christian): 

udvikling@taekwondo.dk 

 

Projektkonsulent (Dorthe): 

projekt@taekwondo.dk 

 

Udviklingscenterkoordinator (Dan): 

uc-admin@taekwondo.dk 

 

Michael Gandø: 

mg@taekwondo.dk 

 

IT-support (Jesper/Jan): 

it-support@taekwondo.dk  

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

Ledige pladser Træner 1B. 
Der er ledige pladser på Træner 1B i Esbjerg d. 19 og 20 september. Sidste tilmelding er fredag d. 4 september, så det haster. 

  



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

4 danske IR’s til Polish Open 2015. 
Til G1-stævnet Polish Open 2015 den 29/30.8 I deltager 4 danske Internationale dommere. 

 

De 4 danske internationale dommere Masoumeh Majidivash, Louise Dohn, Brian Poulsen og Søren Dall deltager den 29/30.8 ved G1-stævnet 

Polish Open 2015 i Warszawa.  

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

1-2-Idrætsleder 
Har I nye eller unge bestyrelsesmedlemmer eller projektansvarlige, som savner at blive klædt på til den rolle, så er kurset 1-2-

Idrætsleder det rigtige. På én dag giver det en indsigt i de basale principper omkring foreningsforståelse og daglig ledelse af aktiviteter 

og frivillige i klubben.  

 

Dansk Taekwondo Forbund har sammen med en række andre mindre forbund lavet et fælles kursus til nye og unge frivillige i klubben, som kan 

give dem viden og en række værktøjer, der kan hjælpe dem i gang med at påtage sig et ansvar på udvalgte opgaver. 

 

Kurserne afholdes: 

København 12/9 - se invitation HER  

Århus 27/9 - se invittation HER  

 

Brug denne mulighed til at hjælpe jeres frivillige.  

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/Kursusindbydelser/2015/1-2-idraetsleder_invitation_DTaF_Koebenhavn.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/Kursusindbydelser/2015/1-2-idraetsleder_invitation_DTaF_AArhus.pdf


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

2015 Kadet VM resultat 
Det blev til en kvartfinale til Tobias, efter to gode sejre, i vægtklassen -37kg. med 32 deltagere. 

 

1. 

Altamimi fra JORDAN. Efter en lidt nervøs start gik Tobias kom Tobias godt i gang med scoringen. Selvom om kampen i perioder i første og 

anden omgang var svingende, så fik Tobias tempoet og hovedsparkene op i tredje omgang, og vinder 14-6. 

 

2. 

Kushwah fra INDIEN. Inderen blev en vanskelig modstander for Tobias, og han havde i sin første kamp slået Philippinerne. Første omgang 

ender 1-1, og Kushwah overtager føringen med et hovedspark til 4-1, men Tobias kom hurtigt tilbage en udligning til 4-4. Tobias vinder til sidst 

8-6, efter scoringer i vesten og kyong-go'er til Inderen. 

 

3. 

Mason Yarrow fra ENGLAND. Mason havde i sin første kamp slået Europasmesteren fra Azerbaijan, og Iran i anden kamp, så han gik ind til 

kampen med meget selvtillid. Første omgang ender 1-1, og med en kyong-go til hver. Fra starten af anden omgang lægger Mason pres på Tobias, 

og får scoret nogen point, og samtidig får Tobias flere kyong-go'er imod sig. Mason trækker fra Tobias på point, selvom han fik indhentet en del 

til sidst lykkedes det ikke helt at nå op på siden af Englænderen, og kampen ender 15-7. 

 

Mason taber i Golden Point til Mexico i semifinalen, efter en flot og spændende kamp. 

Tobias fortæller at han har haft en fed oplevelse, og er godt tilfreds med de ting han lykkedes med, men er også meget ærgerlig over kampen 

mod England. 

Coach Steen Tiedjen var også godt tilfreds med indsatsen, og er glad for at de fik vist at niveauet var absolut på VM højde. Der er nogle få 

justeringer og tiltag der skal arbejdes med for at komme et skridt videre. 

 

Iran lagde stærkt ud den første dag med at tage fem guld ud af fem mulige, og men her på anden dagen er lande som Thailand, Tyskland, Korea, 

Mexico og Rusland kommet godt med. 

  



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

Taekwondo opvisninger ved Aarhus Festuge åbning og 

Korea Day 
DTaF, Koreanske Ambassade og Aarhus Festuge samt Risskov, Skanderborg, Viby/Aarhus Syd og Aarhus Taekwondo klubber 

samarbejder om børneopvisninger i forbindelse med åbningen af Aarhus Festuge på fredag, den 28/8 og dagen efter lørdagen den 29/8, 

hvor der arrangeres Korea Day hele dagen. Lørdagen vil de koreanske taekwondo udøvere fra World Taekwondo Peace Corp også give 

opvisning. 

 

PROGRAM - FREDAG, DEN 28/8: 

Ca. kl. 17.15 Børneopvisning af omkring 50 taekwondo elever foran Musikhuset i Aarhus. 

Ca. kl. 18.05 Dronningen ankommer til den officielle festuge åbning, hvor en af vore taekwondo piger overrækker blomster til Dronningen. 

 

PROGRAM - LØRDAG, DEN 29/8: 

Den Koreanske ambassades program på Amfiscenen, mellem Musikhuset og Aros 

10:00 Den Koreanske Ambasade 

11:00 Taekwondo Børneopvisning (afvikles foran Musikhuset) 

13:00 B-Boy Dance - Morning of Owl 

15:00 Percussion Performance - Sori Choi, Ying-Hsueh Chen, Klaes Breiner Nielsen, David Hildebrandt 

17:00 Taekwondo opvisning - World Taekwondo Peace Corps of Korea 

18:00 Korean Fusion Music - Bae Il dong, Simon Barker, Scott Tinkler 

19:00 B-Boy Dance 

21:00 Aarhus er Fresh! 

Arrangør: Aarhus Festuge og Den Koreanske ambassade 

 

Se det officielle program mv. HER. 

I løbet af lørdagen vil der også være mulighed for at smage lidt på Korea, da der er opstillet Streetfood boder mellem Musikhuset og med bl.a. 

koreanske specialiteter. 

Vi håber rigtig mange medlemmer, forældre, venner og bekendte vil benytte sig af chancen for at se flotte opvisninger og andre shows i løbet af 

lørdagens Korea Day. 

 

På gensyn ved Aarhus Festuge den kommende weekend. 

 

 

Husk du kan komme til at træne med World Taekwondo Peace Corp i de kommende 2 uger, hvor Amager Taekwondo Klub er vært for holdet.  

Bedste hilsner 

Torben Sachmann Hansen - DTaF Events  

  

http://musikhusetaarhus.dk/arrangementer/sydkoreansk-kultur/


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

2015 Kadet VM start 
Der er 456 deltagere fra 59 nationer, og 61 internationale dommere til dette Kadet VM i Muju, Korea, som er det andet VM af slagsen.  

 

Det afholdes i T1 arena i Taekwondo-Won(eller tkd park) med 5 oktagon baner, som er et enormt TKD kompleks med stævnehaller, 

træningsfaciliteter, museum og overnatnings muligheder. Der skal også være senior VM her i 2017. 

 

Tobias og coach Steen Tiedjen har trænet godt, og har haft en fin tilvænning til mad og klima generelt, efter en lang tur med fly og bus hertil. 

Tobias vejede ind for kort tid siden, og går nu og glæder sig til at komme i gang i morgen, hvor han har første kamp nummer 209 mod Jordan. 

Trækningslister findes på WTF's hjemmeside, eller stævne hjemmesiden. 

 

De første kampe her i formiddags har været meget varierende i kvalitet og lighed, med et par sejrs cifre på 40-10 og 35-3, da kampene blev 

stoppet i slutningen af anden omgang. En spændende kamp mellem USA og Korea endte med amerikansk sejr, på en måde som synliggjorde det 

dilemma koreansk TKD står i med nye regler og elektronisk udstyr. Koreanerne har på mange måder kopieret nye top nationers måde at kæmpe 

på, og glemt deres egne basis færdigheder, og i sidste ende var det afgørende for kampens udfald. Den amerikanske udøver blev coachet af 

Gergely Salim, og der blev kæmpet med en god blanding 'old school' koreansk tkd, og den moderne måde med mere fokus på forreste ben. 

 

 

  



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

Træn med World Taekwondo Peace Corps 
World Taekwondo Peace Corps kommer til Danmark i næste uge og der er mulighed for at træne sammen med dem i Amager 

Taekwondo Klub.  

 

Første træninger begynder mandag 24/8 og hele campen afslutter med at World Taekwondo Peace Corps holder opvisning fredag 4/9. Det 

foregår i Amager Taekwondo Klub.  

 

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

Internationalt Dommerteam ved WCTT. 
Ved WCTT 2015 deltog dommere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og England. 

 

Dommerteamet ved Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament 2015 bestod af dommere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og 

England. Tak til alle dommerkollegaerne for deres indsats for at få afviklet et vellykket stævne. Tak derudover til klubben Tan-gun for at skabe 

en rigtig god organisatorisk ramme for afviklingen af stævnet. 

 

- DTAFs Kampdommerudvalg 

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

Søg på sitet 
Vi har forsøgt at gøre det lettere at finde vej på hjemmesiden. 

I venstre side, er der nu kommet en ny knap: "Søg". 

Hvis du ikke lige kan finde dommerudvalget eller pensum, kan den nye funktion måske hjælpe. 

 

Hvis du har ideer til ændringer, er du meget velkommen til at skrive til IT-afdelingen.  

 

https://www.taekwondo.dk/it-afdeling.asp


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

Childrens Sport Charity Academi (CSCA). 
Dansk Taekwondo Forbund har fået denne henvendelse inkl. folderen Latest Profile DTaF støtter ikke projekter af denne art. 

Jeg har som formand valgt at udbrede kendskabet til Childrens Sport Charity Academi (CSCA) til DTaF’s klubber og medlemmer. 

Det er frit om man ønsker at involvere sig 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

 

 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

Jeg tillader mig at skrive til jer på følgende baggrund:  

 

Min tre børn har alle dyrket taekwondo i Uganda i flere år i forbindelse med en udstationering, vi havde der.  

 

De havde en fantastisk træner, Ahmed, som har brugt en masse tid og energi på at træne en gruppe fattige børn i Ugandas hovedstad Kampala. 

Det er børn ud af familier, der er blevet fordrevet til Kampala som resultat af mange års borgerkrig i nord Uganda. De har trænet under meget 

primitive forhold.  

 

På baggrund af Ahmeds engagement og motivationsevner er det lykkedes ham at få dem op på et så højt niveau, at de har deltaget i og vundet 

turneringer i regionen. Han har i den sammenhæng brug megen tid og energi på at finde sponsorer, der kunne betale for rejser mv.  

 

Ahmed har startet en lille NGO - Childrens Sports Charity Academy (CSCA)- med det formål at støtte børnene og deres træning.  

 

Jeg tænkte, om det kunne have jeres interesse at skabe kontakt til og eventuelt støtte CSCA eller om I måtte have anbefalinger om taekwondo 

klubber, der kunne være interesserede?  

 

Jeg vil gerne sprede informationen om det arbejde Ahmed laver, da jeg virkelig har respekt for hans arbejde og oplevede ham som en begejstret 

og dygtig træner og en ærlig mand. Jeg kan i øvrigt stå inde for, at den støtte han eventuelt måtte modtaget går ubeskåret til børnene og deres 

taekwondo træning.  

 

Håber, at høre fra jer. 

 

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

Lokaletilskud 
KL har netop udsendt en orientering om satserne for lokaletilskud til folkeoplysende aktiviteter. 

Satsen er i 2015 126,61 kr. for almindelige lokaler og 253,32 for haller. 

Satsen er fremskrevet 1,6 % og udgør således i 2016 128,65 kr. for almindelige lokaler og 257,37 for haller.  

 

  



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

Video Replay ved WCTT. 
Der vil være Video Replay i de medaljegivende kampe ved WCTT den 15.august 2015... 

I forbindelse med WCTT den 15. august vil der være Video Replay i de medaljegivende kampe. Vi anvender IPADS og programmet Übersense. 

Reglerne for Video Replay findes i artikel 21 i DTaFs konkurrenceregler for kamp. Øvrige spørgsmål kan stilles direkte til dommerudvalget. 

 

Venlig hilsen  

Kampdommerudvalget i DTaF 

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

Kendelse fra DIF’s dopingnævn. 
Kære alle. Her en kendelse fra DIF’s dopingnævn. Det er ”den mindst mulige dopingsag”. Jeg vil dog benytte lejligheden til at advare 

Jeres udøvere mod brugen af hash m.v., da dette kan risikere at kunne spores i en dopingkontrol lang tid efter. 

 

Kendelsen kan også findes på DIF’s hjemmeside:  

http://www.dif.dk/da/om_dif/organisation/politisk-s-struktur/juridiskenaevn/dopingnaevnets-s-afgoerelser  

Se under 1.2015 

 

I disse kendelser bliver flg. orienteret: Klubben, DTaF, WTF og WADA. 

 

DTaF’s HB er bekendt med udøverens navn! 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand DTaF 

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

Forbundets nuværende mailserver er midlertidigt ude af 

drift. 
Vi har derfor oprettet en midlertidig mailadresse: TKDsekretariat@gmail.com 

Vi er i fuld gang med at finde en løsning. 

 

Har I spørgsmål, bedes I kontakte: 

Sekretariatet: 09:00-15:00 alle hverdage, Tlf. +45 43 26 23 66 

Jan Jørgensen: 08:00-20:00 alle dage, Tlf. +45 20 81 62 62, Lc2Kick@hotmail.com 

  

http://www.dif.dk/da/om_dif/organisation/politisk-s-struktur/juridiskenaevn/dopingnaevnets-s-afgoerelser


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

Taekwondo i TV 
Se indslag fra årets sommerlejr i TV MidtVest. 

Se indslaget her: 

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=45778  

 

Flot arbejde - DTaF formanden siger tak til arrangørerne og alle deltagerne.  

Fortsat god sommer. 

 

Se fra 05:36 til 08:50. 

  

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=45778


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

DTaF Sommerlejr 
Så rinder tiden ud for sommerlejren 2015, men sæt allerede nu kryds til i uge 28 2016, hvor den afholdes i Viborg. 

 

Fightnight er veloverstået med gode kampe, DTDT lir og fantastisk publikum, og sommerlejrens sidste træningsdag er i gang. Der skal lyde en 

stor tak til alle deltagende klubber og arrangøren Brande Taekwondo klub for, at vi fik endnu et år med en stor Taekwondo sommerlejr.  

 

Det er allerede sivet lidt ud, men vi kan afsløre, at der allerede er lagt planer for sommerlejren 2016. De nordjydske klubber er gået sammen til 

"Team Nordjylland" og afholder DTaFs Sommerlejr i uge 28 i Viborg, så sæt allerede nu krydset og spred budskabet.  

 

Mange tak for en god lejr i år, - vi glæder os til at se jer i Viborg næste år.  

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

Ny Hovedbestyrelse i DTaF 
Der blev d. 11. juli valgt en ny Hovedbestyrelse, og de har haft konstituerende møde.  

  



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

Dagsorden og foreløbig kandidatliste til ekstraordinært 

rep.møde lørdag den 11. juli 2015 kl. 10.00 
Til alle klubber i Dansk Taekwondo Forbund Hermed følger dagsorden og foreløbig kandidatliste til det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes ved Dalgasskolen, Elmealle 2b, lørdag den 11. juli 2015 kl. 10.00. 

Morgenmad fra. kl. 09.00. Registrering og udlevering af stemmesedler kl. 9.30 – 9.59. Mødestart kl 10.00 

På baggrund af at den tidligere Hovedbestyrelsen trådte tilbage ved sidste ekstraordinære rep.møde er der kun valg til hovedbestyrelsen som 

punkt på dagsordenen. 

Mødets dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

a) Valg af referent 

b) Vedtagelse af Forretningsorden 

2) Valg til Hovedbestyrelse, jf. § 9. : 

a. Valg af formand (resterende periode 2 år) 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

i. 3 medlemmer for 3 år 

ii. 2 medlemmer for 2 år 

iii. 3 medlemmer for 1 år 

 

Der gøres opmærksom at der indtil på selve mødet kan opstilles kandidater til Hovedbestyrelsen. Dog opfordres der til at kandidater til hhv. 

formandsposten samt bestyrelsesposterne melder deres kandidatur snarest muligt og at kandidater i forbindelse hermed fremsender en kort 

beskrivelse af hvem man er, kompetencer, indstilling/tilgang til forbundsarbejdet samt hvad man vil arbejde for. 

 

Af hensyn til forplejning på dagen bedes der sendt tilmelding til repræsentantskabsmødet til sekretariatet@taekwondo.dk senest d. 8/7. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

Sekretariatet 

 

 

  



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

Landsholdet for kamp 2015 er nu opdateret 
Talent- og eliteudvalget for kamp har nu opdateret vores landshold for kamp 2015. Opdateringen er baseret på træningskrav for 

kæmpere allerede tilknyttet et UC. For de kæmpere der ved sidste udtagelse endnu ikke var tilknyttet et UC, om de havde indsendt 

deres underskrevne tilmelding senest på den foreskrevne dato. Ved næste opdatering skal ALLE leve op til træningskravet.  

Vi ser frem til en ambitiøs træningsindsats i udviklingscentrene samt gode resultater til de internationale stævner og internationale mesterskaber i 

resten af 2015. 

 

Herunder en liste over landsholdet for kamp (vægtklasserne er ikke ændret i listen): 

 

Junior:  

Navn, Klub, Vægtklasse 

Alberte Knudsen-Nielsen, København, -49 

Louise Christensen, Risskov, -55 

Jasmin Andersen, Team Horsens, -68 

 

U21: 

Navn, Klub, Vægtklasse 

Sarah Malykke, Risskov, -49 

Arielle Malveda, CPH City, -46 

Martin Hoang, Århus Vest, -54 

Mads Mikkelsen, CPH City, -58 

Casper Morild, CPH City, -63 

Emil Vedel, CPH City, -68 

Alfred Rydahl, Holbæk, -74 

 

Senior: 

Navn, Klub, Vægtklasse 

Charlotte Bjelke, Risksov, -46 

Lisa Kjær Gjessing, Risskov, -57 

 

Bemærkninger: 

Arielle Malveda, Mads Mikkelsen, Emil Vedel og Casper Morild fra CPH City: Forbliver på landsholdet, da de er rettidigt tilmeldt et UC senest 

1.6. Der foreligger dokumentation herfor.  

 

Sarah Malykke fra EV: Forbliver på landsholdet, selvom hun ikke opfylder træningskravet i sit UC, eftersom hun pga. udtagelserne til senior 

VM og E.G. har haft en særlig forberedelsesplan til disse mesterskaber aftalt med TEU-kamp. Denne forberedelsesplan erstatter UC-træningen, 

men kun i denne periode. 

 

Med venlig hilsen 

 

TEU Kamp  
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Kadet EM: Armina fra Risskov tog bronze 
På andendagen ved Kadet EM i Frankrig var der igen metal til Danmark. Læs mere om præstationen nedenfor. 

 

Amina mødte Bulgarien i første kamp, Både Amina og Bulgarien sad over i første runde, Amina havde styr på hende fra start til slut og vandt 

sikkert, i kvartfinalen var det Kroatien, Amina kom foran i anden omgang på et hovedspark, og kørte den hjem derfra, men den blev lige tæt nok 

til sidst, i semifinalen skulle hun møde Rusland, som uventet slog Frankrig i sin kvartfinale, Amina kom bagud lige til sidst i først omgang med 

3 - 1 og da de kun kæmper 3x1 min, var Amina nød til at komme frem og der var Russeren for god til stop cut, så semifinalen blev endestation 

for Amina, så en meget flot bronze til hendes første mesterskab og Danmarks anden bronze ved Kadet EM 2015 

 

I morgen går turen hjem til Danmark. 

 

Hilsen 

Mickey Svendsen 

Head of team  

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

Referat fra TEU kamp 
Møde afhold den 25. juni 2015. Dokumentet kan findes under download. 

Bemærk at der uploades en separat nyhed om udtagne på landsholdet snarest. 

 

Mange hilsner 

 

TEU kamp  
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Kadet EM: Frederik Emil Olsen tog Danmarks første 

medalje 
12 årige Frederik Emil Olsen tog fredag bronze til Kadet EM i Frankrig. Tobias Hyttel, Rødovre( -37 kg) og Frederik Emil Olsen, Soo 

Shim ( - 33 kg) var de to første danskere på måtterne til dette års Europa mesterskab for kadetter... Begge to havde 5 kampe, hvis de 

skulle tage guldet med hjem. 

 

Med 45 graders varme midt på dagen og et aircondition anlæg i hallen, der desværre ikke havde kapacitet til at køle noget som helst ned, havde 

man nok håbet på en heldigere lodtrækning. 

 

Frederik var første mand i kamp og mødte værtsnationen Frankrig. 

Det var hurtigt tydeligt at Frederik var Franskmanden teknisk overlegen og satte sine hovedspark med præcision. 

Kampen endte efter anden runde 20-1 i Frederiks favør. 

 

Tobias var næste i ilden og viste tydeligt at med hans styrke og aggresivitet, havde Finland inden ting at skulle have sagt. Kampen vandt Tobias 

med 11-2... 

 

I 2. Kamp møder Frederik så Ukraine der så noget højere og stærkere ud en Frederik. Det skræmte dog ikke Frederik, der tydeligvis kæmpede 

med en helt anden selvsikkerhed end til VM i fjor. Kampen blev stoppet i 2 runde ved 14-0 til Frederik. 

 

Tobias skal i sin anden kamp møde en rigtig god kæmper fra Great Britain der har taget flere G-medaljer. Tobias kommer bagud 0-1 med sætter 

et flot hovedspark ind til 4-1. Great Britain kæmperen kommer tilbage i kampen til 5-5 og med et noget tvivlsomt hovedspark vinder han 

kampen 8-5.  

 

Selvom det betød EM exit for Tobias, må man sige at han leverede to meget flotte kampe. 

 

Frederiks 3. Kamp og 1/4 finale er mod Azerbaijan der netop havde slået Tyrkiet ud af EM. Azerbaijan kæmpere havde ligeledes i år taget 

medaljer til G- stævner. Kampen bærer præg af at begge kæmpere er klar over, at den mindste fejl kan afgøre om man vender hjem med en 

medalje. Det er her tydeligt at Frederiks taktiske evner her giver udfaldet og han formår at holde den taktik Coach Niklas Andersson har lagt for 

kampen. 

Frederik vinder 4-2 og har dermed sikret Danmark sin første medalje ved dette års EM. 

 

I semifinalen møder Frederik en meget høj russer, der har vundet sine kampe på styrke og højde fordel.  

Frederik kommer bagud 0-3. Får sat et hovedspark ind til 3-3. Desværre for russerne point for et tvivlsomt hovedspark. Niklas får taget kortet og 

ved nu 6-3 og 30 sek. tilbage satser Frederik mod den nu passive russer, hvilket koster point og kampen slutter 9-3 til Rusland.  

Rusland blev senere Europamester ved at vinde finalen 12-0. 

 

Lørdag er det så vores sidste EM deltager Amina fra Risskov der skal i kamp. 

Forhåbentlig kan vi vende hjem med endnu en medalje… 

 



 
Med sportslig hilsen 

 

Mickey Svendsen 

Head of Team  

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

DTaF Sommerlejr 
Så er der snart Sommerlejr tid... Deltagerantallet er nu oppe på 497 til årets fantastiske sommerlejr i Brande, og der kommer nye til 

hele tiden. Hvis du ikke har fået tilmeldt dig endnu, kan det stadig nås til og med d. 9 juli hvor efter tilmeldingen lukker.  

Det er fortsat muligt at tilmelde sig til DTaFs Sommerlejr i Brande - sidste tilmeldingsdag er 9. juli, så gå ind på www.taekwondocamp.dk og 

tilmeld dig. Her kan du også se programmet, info om lejren og underviserne.  

 

Vi glæder os til at se dig/jer i Brande om mindre end 2 uger!  

  

http://taekwondocamp.dk/
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Danmark 3. mest vindene nation ved EM 2015 i Serbien, 

Beograd. 
Ved det 12. EM i weekenden i Serbien, Beograd tog Danmark resten af de Europæiske nationer med storm. 

 

6 guld medaljer, altså 6 europamestre og 5 bronzemedaljer og ikke mindst 20 ud af 21 mulige finale deltagere. Så Danmark er altså med til at 

sætte dagsorden på europæisk plan, nu mere end nogensinde. 

Inden afrejsen var målsætningen at komme hjem med 1-2 medaljer og en håndfuld finale pladser, måske lidt konservativt, men der var mange 

nationer ved EM som vi ikke havde set siden VM, traditionelt set rigtig stærke nationer som Tyrkiet, Spanien og Frankrig, så derfor den lidt 

forsigtig målsætning. 

 

Eva Sandersen, fra gangnam taekwondo blev dobbelt europamester i cadet klassen, i individuel og individuel Freestyle -17 

Eva var overlegen i sin gruppe, sluttede som nr. 1 i indledende runde og syntes åbenbart så godt om den placering at hun ikke gav den fra sig 

gennem semi finalen og de 3 gange hun var i knock out runder i finalen. Det er Eva’s sidste år som cadet og Landstrænerne glæder sig til at følge 

Eva næste sæson som junior, hvor de er overbeviste om at Eva også vil dominere på europæisk plan.  

Eva’s Freestyle har været under udvikling hele sæsonen, hvor Kristoffer Andersen har hjulpet med træning og koreografi. Kulminationen var så 

dette års EM hvor alt lykkedes for Eva for første gang i år, og tidspunktet kunne ikke være valgt 

 

Cadet female team med Ida Axø, Fredericia – Lærke Petersen, Lyseng taekwondo – Caroline La Cour, Vejle Taekwondo, fulgte op på en rigtig 

god sæson med et flot Europamesterskab. 

Teamet var igennem en hård lodtrækning mod Spanien og Tyrkiet så det var nogle tætte indledende runder inden finalen som de vandt med fin 

margen. 

Ida og Lærke rykker ligesom Eva op i junior rækken næste år så teamet bliver splittet i 2016. 

 

Freestyle pair -17 med Loke Frandsen, Bornholm taekwondo og Emma Kayerød fra Islev taekwondo, begge mesterskabs debutanter skulle 

repræsentere Danmark i Danmarks debut som Freestyle nation ved et mesterskab. 

Det kunne de ikke have gjort bedre eller flottere, Loke og Emma blev specielt rost for deres gode koreografi af dommerstaben og de andre 

nationer. 

 

Junior male team med Christian N. Rasmussen, Islev taekwondo, Nikolai Kronborg, Holbæk Musool og Loke Frandsen, Bornholm taekwondo, 

har haft en sæson som ingen nederlag har budt, Efter indledende runde lå de dog nr. 1. Teamet fik ligesom cadet team pigerne fået den absolut 

sværeste lodtrækning med Spanien og Tyrkiet finalerunderne, hold de ikke har mødt før. Det ændrede dog ikke ret meget på teamet, de ryddede 

de 2 stærke nationer af vejen og stod med Frankrig i finalen, som de heller ikke har mødt før. Teamet som var under en presset tidsplan da Loke 

og Christian skulle med et fly og reelt kun havde 2 timer fra finalen sluttede til de skulle sidde i flyet, lod sig ikke påvirke, og vandt finalen på 

fornemmeste vis. Et hold med virkelig store perspektiver for et senior europamesterskab hvis de kan holde sammen. 

 

Lis Borring, Bornholm taekwondo var udråbt favorit efter hendes VM guld 2014, men der var igen en del ubekendte nationer i hendes klasse, 



Lis Borring kan se tilbage på et rigtig fint Europamesterskab hvor hun satte en tydelig streg under hendes favorit værdighed. Lis Borring og 

Bornholms taekwondo klub kan nu bryste sig af at have en Europa og verdensmester. 

 

Nikolai Kronborg, Holbæk Musool taekwondo, var til sit første mesterskab som junior, efter oprykning til junior klassen har sæsonen formet sig 

som forventet og målsætningen for EM var en finale placering. 

Det blev dog til lidt mere, efter at have kvalificeret sig gennem indledende runder til finalen så lodtrækningen svær ud, Den Østrigske udøver 

havde Nikolai endnu ikke formået gennem sæsonens A class stævner, at vinde over, det var da også tæt men Nikolai slog Østrigeren for første 

gang i år, næste modstander var Frankrig som var ubekendt, Franskmanden vandt knebent og Nikolai kunne stille sig på skamlen som 3’er med 

en EM bronze 

 

Pair Senior med Charlotte Pedersen, Islev taekwondo og Benjamin Harder, begge et par rutinerede udøvere skulle stå deres prøve i en 

traditionelt rigtig svær gruppe. Parret har ikke haft den bedste optakt hvor sygdom og arbejde har forhindret parret i at teste formen ved de store 

internationale A class stævner. Der var da også lidt nervøsitet at spore i indledende runder, dog ikke mere end at de klarede skærende til 

finalerunderne. 

Efter at have rystet start nerverne af sig løftede parret deres niveau og fik en meget fortjent 3. plads og en bronzemedalje om halsen. 

 

Female team senior med Chelina Larsen, Holbæk Musool taekwondo, Maria Buchardt, Holbæk Musool taekwondo og Sofie Berggreen, Esbjerg 

taekwondo, var også mesterskabs debutanter, Maria har dog været til bade EM og VM før. 

Teamet gik fint videre til finalerunderne og skulle møde Holland I kampen om semifinalen, Holland og Danmark har ligget tæt hele sæsonen, så 

det var dags formen der afgjorde udfaldet med en ufattelig lille margen på 0,07 var Hollænderne desværre bedst og en flot 3 plads til teamet ved 

deres debut må også være mere en godkendt. 

 

Freestyle male over 17, Kristoffer Andersen, Ålborg Taekwondo også mesterskabsdebutant kunne se frem til hård konkurrence i en disciplin 

som nærmest er eksploderet i popularitet og hvor niveauet ligeledes er steget fra stævne til stævne. 

Det forhindrede i Kristoffer i at sætte sit meget flotte aftryk på konkurrencen, igen blev Danmark rost for sin gode koreografi som Kristoffer 

udførte så godt at han også stillede sig på skamlen med 3 tallet og en bronze om halsen. 

 

Freestyle mix team med Thomas Purup, Amalie Benfeldt, begge Skanderborg taekwondo, Kristoffer Andersen, Ålborg Taekwondo, Chelina 

Larsen, Holbæk Musool taekwondo, Sofie Berggreen, Esbjerg taekwondo var som konstellation mesterskabs debutanter, ligeledes i en gruppe 

som er i en udvikling som er svær at følge med, også her blev koreografien det der var afgørende jf. dommerpanelet, enkelt og flot udført var 

ordene, så flot at de også måtte tage turen op på podiet hvor flere fra teamet jo kendte vejen i forvejen. Danmarks 5. bronze medalje blev en 

realitet. 

 

Derudover var der flotte finale pladser til næsten alle, så en afgjort godkendt indsats af holdet lige fra udøvere, trænere, hjælpere, og ikke mindst 

den store forældre opbakning i hallen, alt dette gjorde det til en fantastisk oplevelse at være en del af. 

Tak til Budo Experten for i sidste øjeblik at være behjælpelige med at løse tøj logistikken, og for støtten generelt. 

 

Danmark har modtaget rigtig megen ros for vores hold og den udvikling de har set vi har gennemgået ved dette EM, holdet blev rost for deres 

sportslige engagement og sammenhold, andre lande kigger på Danmark nu, vores landstrænerteam får ros, andre lande spørger til organisationen 

osv.  

 

Landsholdsledelsen har lavet et godt og gennemarbejdet stykke udtagelse og set rigtigt på sammensætningen af EM holdet 2015, de har formået 

at flytte holdet i den rigtige retning og holde fast i den rigtig gode udvikling der startede for 4 år siden. 

Fuldt fokus på talent og elitestrategien har været en stor del af succesen, som for teknik har vist sig at være rigtigt, set up omkring talent og elite 

arbejdet skal hele tiden optimeres hvis vi vil holde fast i toppen af Europa et arbejde Talent og Elite udvalget har igangsat i samarbejde med 

landsholdsledelsen. 

 

Dette var også afslutningen for et par af de personer som har været en del af succesen og udviklingen på holdet. 

 

Michael Gandø stopper som sportschef efter 4 engagerede år som delvis sportschef og mental coach. DTaF og Landsholdsledelsen takker 

Michael for hans utrættelige arbejde og håber at han vil indgå i Landsholdets fremtidige nye struktur med langt større fokus på mental træning 

og coaching. 

 

Signe Jørgensen stopper som landstræner for cadet klassen, Signe startede som Talent træner under tidligere landstræner Mark Lee og rykkede 

op som landstræner for cadetterne, der skal ligeledes lyde en stor tak for Signe’s store arbejde med det yngste talenter i Danmark, og resultaterne 

taler for sig selv. Signe har altid haft en rigtig god vinkel på arbejdet med de unge og formået at motivere og skabe glæden ved sporten, samtidig 

med en resultat orienteret indsats. 

 

Signe og Michael er inviteret til næste samling, så alle kan ønske hinanden held og lykke med de fremtidige udfordringer. 

 

Det er glædeligt at se at succesen er kommet i hus med udøvere som er spredt over et bredt udsnit af klubber både geografisk og klubmæssigt. 

Uden det store bredde og talent arbejde der laves ude i klubberne ville denne succes ikke være mulig, så Danmarks teknik landsholds succes er i 

lige så høj grad de danske taekwondo klubbers succes. 

 



På Landsholdsledelsens vegne  

Head of Team  

Mikael Kronborg 
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Kampdommere til Cadet EM. 
De to danske internationale kampdommere Louise Dohn og Masoomeh Majidi Vash er udtaget til at dømme ved 6th European 

Taekwondo Cadet Championships i Strasborg fra den 3. - 5. juli.  
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Information om ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

samt valg til hovedbestyrelsen 
Til alle klubber i Dansk Taekwondo Forbund - I tilknytning til indkaldelse til det ekstraordinære rep.møde informeres der om valg til 

hovedbestyrelsen. 

Idet den samlede hovedbestyrelse måtte træde tilbage, idet det af 2 omgange fremlagte rammebudget ikke kunne godkendes af det fremmødte 

repræsentantskab er der således valg af en ny hovedbestyrelse. I den forbindelse er det et håb at så mange klubrepræsentanter som muligt kan 

møde op således at valg til hovedbestyrelsen sker med så mange stemmer som muligt, da det er vigtigt at få etablere et stærkt fundament og få 

genskabt roen om forbundet og dets arbejde. 

 

Medlemmer som overvejer at stille op til hovedbestyrelsen bedes opstille deres kandidatur til hhv. formandsposten samt bestyrelsesposterne 

snarest muligt og kandidater bedes fremsende en kort beskrivelse af hvem man er, kompetencer, indstilling/tilgang til forbundsarbejdet samt 

hvad man vil arbejde for. 

 

Grundlæggende er det den samlede hovedbestyrelses opgave at formulere vision og strategi for forbundets virke, udarbejde rammebudget samt 

virke som det politiske organ i forbundet. Det er også hovedbestyrelsens opgave at etablere udvalg og arbejdsgrupper som har til opgave at drifte 

forbundets kerneopgaver over for forbundets klubber og medlemmer samt ansætte personale i det omfang man beslutter sig for i forhold til de 

opgaver som man vil løse fra forbundets side. 

 

Opgavens omfang er således forholdsvis bred. Og det skal i forbindelse med konstituering sikres at alle opgaver varetages. Mere detaljeret 

beskrivelse fremgår af hjemmesiden under kontakt.  

 

Opgaverne løses både ved møder i hovedbestyrelsen samt mellem møder. Der vil normalt være 6-12 møder om året og en samlet 

hovedbestyrelse må forvente at skulle lægge mellem 75-100 timer om ugen i frivilligt forbundsarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Ejnar Mikkelsen 
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DTaF Sommerlejr 
Vi er nu oppe på 419 deltagere, og hvis I ikke har nået at tilmelde jer endnu, så frygt ej for der er stadig plads - skynd jer inden 1. juli, 

hvor prisen stiger. 

Skynd jer til tasterne og book plads på årets fantastiske Sommerlejr via www.taekwondocamp.dk.  

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Mvh.  

Forbundet og Brande Taekwondo klub  
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ATK certifikat til Nørrebro 
Så fik Nørrebro Taekwondo Klub endelig overrakt deres ATK certifikat.  

 

Nørrebro Taekwondo klub var én af fem taekwondoklubber, der som de første var igennem et ATK-certificerings forløb i efteråret 2014 for at 

afprøve og evaluere konceptet. ATK står for Aldersrelateret TræningsKoncept og bygger på træning under hensyntagen til Taekwondoudøveres 

fysiske og psykiske udvikling og modning. Se mere om ATK på www.atkkampsport.dk.  

 

Her er klubbens oplevelse med ATK...  

 

 

Tommy Mortensen, træneransvarlig for børn og unge : 

"Forløbet med ATK, har iden grad været gavnligt, også for Nørrebro taekwondo klub´s øvrige børnetræner, som er blevet klædt på til 

udfordringer af denne kaliber. Projektet er med til at systematisere undervisningen på stort set alle niveauer og er efter min mening et 

uundværligt redskab til at lave progression af udøvernes færdigheder, dette er faktisk også nøglen til klubbernes succes at, eleverne lære noget 

og gerne hurtigt og på en sjovt og samtidig seriøs måde. Nogle af redskaberne er bla. omkring opbygning af undervisningslektioner på de 

forskellige alderstrin som er guld værd, samt en masse inspiration og viden til undervisning og driftforløb." 

 

Søren Herlev Jørgensen, Formand: 

"Vi har været meget glade for forløbet omkring certificeringen som ATK klub. Vi har længe arbejdet med at minimere frafaldet af børn og unge i 

klubben og med ATK har vi fået en lang række værktøjer som allerede er begyndt at virke.Vi har nogle forholdsvis store hold og her vil der altid 

være forskel på alder og modenhed. Her er vores trænere, med Tommy i spidsen, blevet meget mere opmærksomme på at behandle børnene 

forskelligt.Vi er nu i gang med at integrere ATK i alle vores børne/unge aktiviteter herunder gradueringer, hvor det er i ATK's ånd at pensum er 

forskelligt alt efter alder og fysik." 

 

"Vi vil gerne takke Dorthe Hansen for at gøre hele proceduren med certificeringen til en overkommelig opgave, samt dem som har lavet 

grundmaterialet som har været meget inspirerende at arbejde med." 

 

Hvis din klub kunne også tænke sig at komme i gang med ATK, så kontakt forbundets projektkonsulent Dorthe Hansen på 

dorthe@taekwondo.dk.  

 

  

http://taekwondocamp.dk/
http://atkkampsport.dk/
mailto:dorthe@taekwondo.dk
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Medlemsfremgang i Randers 
På kun tre år har Randers Taekwondo Klub fordoblet antallet af medlemmer. 

 

I flere år lå medlemstallet i Randers Taekwondo Klub stabilt på omkring 40 medlemmer, men for tre år siden skete der noget. En by bestyrelse 

kom til og med den et øget fokus på, at klubben skulle være mere synlig i lokalområdet. Dette fokus har ført til at klubben over tre år har 

fordoblet sit medlemstal, som nu har rundet de 80. 

 

Den øgede synlighed er først og fremmest kommet ved, at klubben har deltaget i arrangementer, som Randers Kommune afvikler med henblik 

på at styrke det lokale idrætsliv. For fjerde år i træk har klubben deltaget i Randers Olympiske Park med opvisning og workshop, og i 

forbindelse med kommunens initiativ Sportskaravanen har instruktører fra klubben har været ude på en lokal skole og undervist lærere og elever 

i taekwondo. Herudover har klubben sørget for at gøre sig synlig ved større og mindre lejligheder som for eksempel at deltage i foreningsstafet 

iført dobog, at opstille en stand da idrætshallen havde jubilæum, og klubben sørger også for at gøre sig bemærket ved at have historier i 

lokalavisen cirka fire gange om året.  

 

Det store engagement har været med til at øge klubbens synlighed, og i takt med det er flere medlemmer kommet til. Succesen været 

overvældende, og efterhånden er de forskellige hold i klubben ved at være fyldt op. Næste udfordring er nu at få flere haltider, så klubben kan 

oprette flere hold og gøre plads til de nye medlemmer 
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Indkaldelse til nyt ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde d. 11. juli 2015, idet 

hovedbestyrelsen er trådt tilbage 
Idet hovedbestyrelsen af 2 omgange forgæves har forsøgt at få rammebudgettet for 2015 godkendt, som begge gange er blevet nedstemt 

af et flertal af det fremmødte repræsentantskab, er den samlede hovedbestyrelsen trådt tilbage. Dette har den konsekvens at der skal 

vælges en ny hovedbestyrelse. 

Dette skal finde sted på et nyt rep.møde d. 11. juli 2015 i Brande 

 

på sommerlejren af hensyn til økonomi samt andre praktiske forhold. Tidspunkt på dagen annonceres ved udsendelse af endelig dagsorden. 

 

Dette ekstra rep.møde vil udelukkende have valg af HB som dagsordenspunkt. 

 

Den nyvalgte Hovedbestyrelse vil dernæst have til opgave at udarbejde og fremlægge et nyt rammebudget samt prognose for overslagsår 2016-

2019. 

 

Forslag til rammebudget og overslagsår skal dernæst til afstemning på et nyt kommende rep. møde som først kan planlægges når 

hovedbestyrelsen er blevet nedsat. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund  
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Vurdering af IT projekt 
Bilag til repræsentantskabsmødet den 20/6-2015. 

Vi har dags dato (19/9 kl. 15.40) modtaget vurdering af IT projektet fra test-gruppen. Se venligst dokument via link. 

 

Med venlig hilsen  

Hovedbestyrelsen 

 

/files/Vurdering_IT.pdf  

  

https://www.taekwondo.dk/files/Vurdering_IT.pdf
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European Games - kampdagen 
Efter en stille morgen tager vi bussen de 45 min. ind til Crystal Hall. Sarah har først kamp 15, så det giver os god tid til optimal 

forberedelse. Da opvarmning, afspænding og strategi er gennemgået, er Sarah klar til at træde ind på kamparealet ved det første 

European Games, imod Yasmina Aziez fra Frankrig der ligger nr. 2. på WTF Olympiske rangliste. 

 

1. Omgang. Sarah kommer godt fra start, kæmper klogt ved at se Yasmina an, de angreb der kommer, handler Sarah hurtigt og korrekt på, 

omgangen slutter 0-0, dog med et halvt minus point til Yasmina. 

 

2. Omgang. Kampens tempo og intensitet stiger, og Sarah modtager på kort tid 2 halve minus point, hvilket bringer Sarah bagud 0-1. I en duel 

sparker Sarah højt og rammer panden af Yasmina, den elektroniske hjelm registrerer intet point, så coach Bjarne Johansen trækker protest kortet, 

situationen skal nu vurderes på video replay. Da situationen vises på storskærmen, er vi helt sikre på Sarah’s 3 point, så det var en stor 

overraskelse, at protesten blev afvist, og derved mister vi vores protest kort. Yasmina angriber og Sarah lander et baglænsspark (3 point) på 

kroppen, der noteres kun 1 point, Sarah protesterer, coach protesterer, Yasmina stopper og afventer at de 2 manglende point kommer på tavlen, 

men det gør de til vores forundring desværre ikke. Vores muligheder for protest bør ske via protest kortet (som vi mistede), eller at de ser Sarah 

og coach insisterer på de 2 ekstra point, det skal få en af de 3 banedommere til at rejse sig, stoppe kampen og kamplederen bør samle 

banedommerne for at lægge de 2 manglende point på tavlen. De 2 manglende point kommer dog aldrig på tavlen, hvilket naturligvis skaber 

noget forvirring i kampen, men Sarah formoder at komme stærkt tilbage og finde fokus. Yasmina laver et angreb og omgangen slutter 1-2 til 

Frankrigs fordel. 

 

3. Omgang. Sarah angriber nu mere, og prøver at skabe chancer hvor hun kan lave point, Yasmina øger til 1-3, 1-4 og 1-5 hvor Sarah så rammer 

med et solid baglæns spark til 4-5 få sekunder før kampen er slut. Dette bliver desværre kampens endelige resultat. 

 

Skal man vurdere præstationen fremfor resultatet, så laver Sarah en særdeles godkendt præstation. Hun er oppe imod verdens nr. 2, som er en af 

verdens mest rutinerede seniorkæmpere. Sarah kommer i flere stressende og forvirrede situationer, hvor hun formår at komme hurtigt tilbage til 

fokus. Sarah kæmper kontant, varieret og i højt tempo. Yasminas signatur er en kampstil der er rigtig hård, hun laver alt hvad man må, og vi så 

en del at det man ikke må, bla. lander hun en knytnæve i ansigtet på Sarah, men også arme, lår og hofter er godt medtaget efter kampen. Men det 

er nok det man må acceptere i seniorrækken på det højeste niveau. 

 

Vi håber på et senere tidspunkt at kunne oplyse et link, så man selv kan danne et billede og få en forståelse af kampen. 

 

Sarah udtaler.: ”Det var en utrolig hård kamp, hvor det var vigtigt hele tiden at holde fokus, da hun er en stærk kæmper, som virkelig formår at 

udnytte enhver lille fejl fra min side. Der forekom en del fejlkendelser fra dommerne, og jeg kunne mærke, at jeg blev en smule forvirret og 

påvirket af dette, hvilket løsnede en del af mit fokus, men jeg følte samtidig at jeg kom stærkt videre derfra og håndterede situationen som den 

nu var. Jeg leverede ikke en af mine toppræstationer, men når jeg her efterfølgende evaluerer på kampen, føler jeg mig udmærket tilfreds med at 

være et enkelt point fra sejr over verdens nummer to. Hun var enorm stærk i sine spark og blokeringer, og det var tydeligt at mærke, at hun 

havde en del mere erfaring end mig”.  
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European Games 2015 i Aserbaidjan 
Dansk Taekwondo Forbund er repræsenteret med 1 atlet ved det første European Games, som finder sted i Baku, Aserbaidjan i disse 

dage. European Games er et slags europæisk OL, hvor der konkurreres i udvalgte olympiske og ikke - olympiske sportsgrene. Det er 

Danmarks Idrætsforbund, der som national olympisk komite har udtaget de danske atleter i de 20 forskellige sportsgrene, ligesom det 

sker ved det ”rigtige” OL. En af disse atleter er Sarah Malykke fra Dansk Taekwondo Forbund og Risskov Taekwondo Klub.  

Sarah Malykke: “At være en del af det officielle danske hold ved European Games er helt fantastisk. Det er simpelthen så fedt at opleve det hele 

samt at være en del af et stort professionelt multisport landshold. Og åbningsceremonien i fredags... Intet mindre end magisk. Det mest 

ultimative jeg nogensinde har prøvet - det kan absolut kun overgås af OL”. 

 

European Games 2015 – fra den 12. – 28. juni. 

 

Der deltager 52 lande og 6.500 atleter i 20 forskellige sportsgrene, hvoraf de 18 sportsgrene er olympiske. I taekwondo kæmpes der i de 8 

olympiske vægtklasser, 4 dame- og 4 herrevægtklasser, hvor Sarah Malykke har kvalificeret sig som nr. 12 ud af de 16 deltagere i hver 

vægtklasse. Kvalifikationen er sket via WTF’ s olympiske rangliste. Så det sportslige felt i vægtklasserne er på højeste niveau, da 

verdensranglistens nr. 1, 2 og 3 også er på opstillingslisten. 

 

Alt omkring European Games er i en overdådig skala og på et niveau, der nærmest virker uvirkeligt. 60 milliarder kr. har det efter sigende kostet 

at stable European Games 2015 på benene for de 6.500 atleter. Sammenlignet med De Olympiske Lege i London, hvor budgettet var på 90 

milliarder kr. for 10.500 atleter, så er European Games en idrætsbegivenhed i noget nær samme målestok.  

 

I aften (mandag) er der lodtrækning til taekwondo- turneringen, der ligesom til de Olympiske Lege varer i 4 dage. Taekwondo- turneringen 

afvikles fra den 16. – 20. juni, og Sarah skal kæmpe allerede på førstedagen i vægtklassen – 49 kg. 

 

Herunder ses billeder fra åbningsceremonien under det danske holds indmarch. 

 

Med sportslig hilsen 

TEU- Kamp  
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Kadet VM kamp i Sydkorea august 2015 
Kvalifikationsperioden for kadet VM er slut (sidste stævne er Moldova Open). 

Kvalificerede kæmpere bedes gennem deres klub udfylde point arket til kadet VM og indsende det inden tirsdag d. 16. juni 2015 

 

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. 16 juni 2015 til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Hvis man har en guld medalje som skal konverteres til 1 vundet kamp, så skriver man 1 kamp på (og ikke de antal man har vundet) 

Eks: man vinder 3 kampe til Berlin Open 

1 vundet kamp og 9 point (1 point pr kamp og 6 for guld) 

 

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. 
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Dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

2015 
Hermed indkaldes Dansk Taekwondo Forbunds klubber til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Mødet afholdes samme sted som det orinære repræsentantskabsmøde i "Bygningen", Ved Anlægget 148, 7100 Vejle, lørdag den 20. juni 23015 

kl. 10.00. 
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Summercup 2015 
Vellykket Summercup med dommere fra Danmark og Sverige.. 

 

Summercup i Tåstrup den 6.6 var en stor succes med 25 deltagende dommere, hvoraf de 5 kom Sverige og var med til at sørge for at det blev et 

vellykket stævne. Tak til vores svenske dommerkollegaer og samtlige deltagende dommere fra Danmark for deres store indsats, samt klubben for 

at skabe en rigtig vellykket ramme til afvikle et godt stævne.  
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Skolesamarbejde i Ikast 
I Ikast er der fuld fart på skolesamarbejdet, og en af byens 8. klasser har nu trænet taekwondo i to måneder hos Ikast Taekwondo Klub. 

 

Det hele starter med, at klubben bliver kontaktet af en lokal skole, som er interesseret i at lade deres elever prøve kræfter med taekwondo. Brian 

Carstensen, som er instruktør i klubben og 4. dan, påtager sig opgaven at undervise eleverne, som i udgangspunktet er én træning for en klasse 

ad gangen. En dag ankommer en klasse, hvor en af drengene styrer de andre meget hårdt, men pludselig står han ovre i hjørnet og græder. 

Læreren fortæller Brian, at det er fordi, han aldrig har oplevet at blive rettet på før. Det giver Brian en idé: Hvis taekwondo kan have den effekt 

på en enkelt dominerende elev, hvilken effekt kan den så ikke have på en hel klasse? Efter at have luftet idéen med en af lærerne viser det sig, at 

skolen er positiv over for at lave et længerevarende forløb med en klasse og efter at have fremlagt idéen med klubbens bestyrelse, får Brian grønt 

lys. 

 

Brian får koordineret med sit arbejde, så han har tid til at undervise eleverne i skoletiden, og skolen indvilger i at lade undervisningen foregå i 

klubbens lokaler samt at indkøbe dragter til eleverne. Idéen bliver fremlagt for forældrene, som får at vide, at taekwondo ikke handler om at slås, 

men om at styrke elevernes sammenhold, motivation og koncentration. 

 

Efter to måneders træning er eleverne begyndt at forstå kommandoerne på koreansk, og de har efterhånden lært at stå på række og lade være med 

at forstyrre. Men endnu vigtigere fortæller klassens lærer, at træningen har haft en positiv effekt på eleverne også uden for dojangen. Hvor der 

tidligere var problemer i pigegruppen med piger, der var efter hinanden, er sammenholdet nu blevet styrket, og gruppen er langt mere 

velfungerende. Drengene er holdt op med at slås, nu hvor de ved, at de andre har lært at slå igen, og der er ikke nogen, som får lov til at 

dominere de andre. 

 

Forløbet løber frem til sommerferien og afsluttes med en opvisning for forældre, hvor også Ikast Avis vil være til stede. Planen er at starte et 

tremåneders forløb op med en ny klasse efter sommerferien, og skolen har allerede meldt, at de er mere end klar. 
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Uddannelses- og medlemsanalyse 
Hvordan står det til på uddannelsesområdet og hvad kan være afgørende for at fastholde medlemmer og rekruttere nye... 

 

Taekwondo mister medlemmer over 12 år, og forbundets klubber har peget på at det bl.a. skyldes mangel på kompetente og uddannede trænere. 

Forbundets projektkonsulent har derfor med en del klubbers hjælp gravet ned i uddannelsesområdet og klubbernes medlemmer for at se, om der 

gemmer sig svar på, hvad der skal gøres for at fastholde nuværende medlemmer og rekrutterer nye til Taekwondosporten - og hvad årsagen kan 

være til vi mister unge og voksne. 

 

Denne undersøgelse er blevet til en rapport, som vil indgå i forbundets videre arbejde med at støtte klubberne. 
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Fantastisk tur til German – hvor danmark kom helt til top 

igen. 
Et af årets vigtigste stævner i 2015, German open, som er et af de absolut sværeste og største stævner i Europa med over 330 deltager 

fra 22 nationer over 2 dage. 

 

Man kunne godt se på deltagerlisten at EM er lige om hjørnet. German open gav landsholdsledelsen håb om et godt stævne år 2015 og første test 

før EM, der blev nemlig leveret rigtig fine resultater af stort set fra bruttoholdet og kommende EM deltager. 

 

Stævnet bar meget stort præg af stor Tysk dominans, men Danmark blev for andet år i træk 2. vindende nation, kun slået af Tyskland. De danske 

EM kandidater fik understreget deres EM-udtagelse. 

 

Det var de rutinerede landsholdskræfter der tog mest for sig af medaljehøsten. Seniorerne var på banen på stævnets første dag, selvom på 

seniorsiden skulle modstanden vise sig uventet hård for de danske deltagere. Det til trods, gjorde de danske udøvere en flot figur og næsten alle 

nåede til finalerunderne hvor det blev til flere placeringer lørdag. 

 

Det lagde pres på de yngre deltagere, kadet og junior, som først var på søndag, men også her sluttede langt størstedelen af vore udøvere af med 

finaleplaceringer, samt flere med flotte placeringer. 

 

Landsholdsledelsen er meget tilfredshed med indsatsen her under forbedelserne mod EM. Både landsholdsudøverne, bruttoholdsudøverne og 

udviklingsudøverne levede op til forventningerne, de danske EM deltagere viste de er på rette vej og leverede flotte fokuserede indsatser. Der 

blev høstet rigtig god erfaring for specielt de nye unge bruttoholdsudøvere. For alle udøvere er resultatet mere end godkendt. 

 

Mange af seniorudøverne var også en stor hjælp søndag hvor det var et større puslespil at finde folk nok til opvarmning og konkurrencecoaching. 

Også et stort tak til forældre for støtte og hjælp med diverse opgaver i løbet af weekenden. 

 

Næste opgave for Danmark bliver Austrian Open 

Resultaterne blev som følger 

 

Kadet female Eva Sandersen (Gangnam Virum), guld 

Kadet Male Emil Nørby (Risskov), bronze 

Kadet Pair Melanie Peinow (Nørrebro), Emil Nørby (Risskov), sølv 

Kadet femaleTeam Ida Axø (Frederica), Lærke Kamp Pedersen (Lyseng), Caroline La Cour (Vejle), sølv  

Junior female Annaline Søeberg (West Copenhagen), guld 

Junior female Cornelia Heinisch (Gangnam Virum), sølv 

Junior female Nikoline Frølich (Skive), bronze  

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

Junior male Team Christian Noes-Rasmussen (Islev), Loke Frandsen (Bornholm), Nikolai Kronborg (Holbæk Musool), guld 

Junior female Team Emma Kayerød-Rasmussen (Islev), Annaline Søeberg (West Copenhagen), Cornelia Heinisch (Gangnam Virum), guld 

 

Serior 2 male Kim Nedergraad (Skive), bronze 

Senior male -30 Jonas Walter (Bornholm), bronze 

Senior Pair -30 Jonas Walter (Bornholm), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool), sølv 

Senior Team female -30 Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg), Maria Skovly Buchardt (Holbæk Musool), Celina Rose Larsen (Holbæk Musool), 

bronze 

Serior 2 Team male Kim Nedergaard (Skrive), Rene Louring (Skive), Brian Louring (Skive), sølv  

Master 4 female Lis Borring (Bornholm), sølv 

 

Free style male senior Kristoffer Andersen (Aalborg), bronze 

Free style male junior Theis M. Hansen (Bornholm), bronze 



Free style female junior Eva Sandersen (Gangnam Virum), sølv 

Free Style Junior Pair Emma Kayerød-Rasmussen (Islev), Loke Frandsen (Bornholm), guld 

Free style Senior Pair Thomas Purup (Skanderborg), Amalie Benfeldt Poulsen (Skanderborg), sølv 

Free style Senior Mix  

Kristoffer Andersen (Aalborg), Thomas Purup (Skanderborg), Amalie Benfeldt Poulsen (Skanderborg), Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg), 

Celina Rose Larsen (Holbæk Musool), bronze 

 

Derudover var der mange finale deltagelser til danskerne. 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner 
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Pinsemorgen var 19 deltagere klar til at blive klogere på 

hvordan man er en god træner på kurset træner 1B.  
Undervisningen foregik i Ringsted Taekwondo klub og Bo Kvorning og Michael Iversen stod klar til at hjælpe os med dette. 

 

Fokus på kurset var børn og unge og de underliggende temaerne vi skulle igennem var mange, men både Bo Kvorning og deltagerne var gode til 

at krydre teorien med eksempler fra dagligdagen. Der var også mulighed for at nyde det gode vejr, da nogle af emnerne blev diskuteret i det fri. I 

dojangen fik Michael Iversen vist os i praksis hvordan nogle af de ting vi havde snakket om under teorien undervisningen, kunne anvendes. 

Lørdag aften var vi alle trætte efter mange timer med undervisning, men der skulle lige leges en omgang katten efter musen. Der blev løbet og 

grint, men vi var ikke alle sikker på vi havde forstået reglerne. Lørdag aften blev der hygget med dødbold og bordfodbold blandt de 8 deltagere 

der valgte at overnatte i klubben. Søndag morgen var alle klar til at fortsætte undervisningen selvom vi var lidt trætte fra dagen før. Da vi var 

færdige søndag efter middag, følte vi at havende fået nogle gode værktøjer med hjem og vi var klar til at melde os til træner 1C. 

Tak til Bo Kvorning og Michael Iversen for god undervisning og et stort tak til Joachim og Dorte og rigtig dejlig mad. 

M.v.h. Kit 

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

DTaF Sommerlejr. 
Hvis I ikke har fået tilmeldt jer sommerlejren endnu, så kan I nå det endnu og stadig til lav pris o)  

Skynd jer til tasterne inden 1. juni og book plads på årets fantastiske Sommerlejr via www.taekwondocamp.dk.  

 

Vi glæder os til at se jer! 

  

http://www.taekwondocamp.dk/
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Trænerkursus 1B 
Alle vi deltagere siger tak for en rigtig lærerig, underholdende og udfordrende weekend! 

 

Kurset bød på spændende undervisning indenfor børneidræt, udviklings mønstre, træningsmetoder – eksempelvis den deduktive metode eller 

den induktive, idrætskvaliteter og kursisterne blev flere gange selv inddraget i undervisningen, ved at skulle reflektere i grupper. 

De enkelte grupper blev bedt arbejde med de forskellige undervisningsmæssige udfordringer/problemstillinger i forbindelse med børns udvikling 

og motorik.  

 

Instruktørerne formåede også at presse deltagerne i hallen, træningerne bød bl.a. på alternative række-opstillinger, holdtræning, “eksplosiv han 

bon kireugi” – hvilket er han bon kireugi, uden at man går tilbage i apkoobi, helhedstræning i taekguek og meget mere! – Nøj der blev svedt!  

 

Vi takker atter en gang for en dejlig weekend, tak til Lars Arnum, Danni Frederiksen og Jesper Pedersen, for god og behagelig undervisning. 

Samt ikke mindst en stor tak til Vejle Taekwondo klub, for lån af lokaler, forplejning m.m.  
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World Taekwondo Championships Chelyabinsk 2015 

Russia, 6. dag. 
I dag kom så turen til vores VM-debutant Sarah Malykke -49 kg.  

 

Første kamp imod Irene Pasiouli, Cypern: 

1. omg. Sarah kom godt fra start, agressiv og i god kontrol med flere afslutninger omkring hovedet på Cyprioten. Omgangen ender 4-1 til Sarah.  

2. omg. Irene rammer med 2 x 3- pointscoringer plus en stærk kontra. Sarah har mistet lidt af sit overblik fra første omgang. Omgangen ender 6-

9 til Irene.  

3. Omgang. Sarah sætter et højere tempo samt større variation på teknikkerne. Sarah er nu stærkt tilbage i kampen, mange udvekslinger, hvor 

Sarah kommer bedst ud af duellerne. Første kamp ved Sarahs VM-debut ender dermed 13-10 til Sarah.  

 

Anden kamp. Dana Touran, Jordan: 

Sarah kæmper en super flot første omgang, meget lige, men en høj scoring imod Sarah fører til 0-3.  

2. omg. Fra starten lander Dana et hårdt spark på kroppen, 0-4. Sarah scorer på baglæns. 3-7 efter 2. Omgang.  

3. omg. Bliver lidt rodet for Sarah, men hun prøver alt, hvad hun kan ved at presse. Sarah er nødt til at angribe og risikerer at tage imod kontraer. 

Det bliver 4-10 og igen til 7-13. Kampen og Sarahs første senior VM slutter 7-15 i 2. Kamp.  

En godkendt præstation imod viceverdensmesteren fra 2013. 

 

Sarah udtaler: 

"Det var stort for mig at kæmpe mit første senior VM som 17 årig, det jeg kæmper imod idag er erfarenhed, og jeg har lært meget af at være med 

her." 

 

Med sportslig hilsen 

VM-Holdet 
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World Championships Chelyabinsk 2015 Russia 5. dag. 
Så kom dagen hvor Charlotte Bjelke Risskov skulle kæmpe for de danske farver. Modstanderen var Kelsey Junious USA, en 

modstander Charlotte vandt over ved dette års US-Open.  

 

Kelsey kommer foran 1-0, Som første omgang efter med. Charlotte er lidt efter, på bevægelse og reaktion, nærmest lidt eftertænksom. 2. 

Omgang kommer Charlotte op på 1-1, hvor Kelsey kommer på 2-1, ydeligere udvekslinger gør at omgangen ender 4-2. I 3. Omgang må 

Charlotte så forcere, Kelsey kæmper klogt og lander et tvivlsomt hovedspark, som der trækkes kort på, Charlotte øger presset, og der kommer 

flere forsøg fra Charlotte, men desværre forsent. Kampen ender 12-2. En præstation hvor vi ikke rigtigt kunne den Charlotte vi kender, fra når 

hun bedst. 

 

Charlotte udtaler.: 

"Lige nu er det svært at komme med en hastig konklusion på, hvad jeg gjorde galt, men jeg var ikke i nærheden af, når jeg er bedst. På 

nuværende tidspunkt er jeg utrolig skuffet over min præstation, og udfaldet af kampen, men stadig heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg kan 

begå mig med de aller bedste. 

 

En kæmpe tak til min klub Risskov, min personlige træner samt daglige træningspartnere for opbakningen og den ekstra tid der er brugt på mig. 

Det er desuden vigtigt for mig at takke forbundet for støtten i forløbet op til VM, samt muligheden for en individuel forberedelse og for at give 

mig de optimale rammer 

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

General Assembly ved VM i Rusland. 
Ved VM i Chelyabinsk, Russia, vil der blive afholdt generalforsamling i WTF. 

WTF har stillet et forslag om store ændringer til Poomsae/teknik konkurrence reglementet, et forslag som ved vedtagelse, i fremtiden ikke vil 

give plads til de yngre kadetklasser og de ældre masterklasser. Derudover forslag om ændring af konkurrence formen og forskellige 

bedømmelses grundlag. 

 

For mere info se vedhæftede fil: 26th WTF General Assembly, Udpluk 

 

TEU-teknik har haft kontakt til landsholdsledelsen og teknik dommerformand, og på baggrund af de tilbagemeldinger TEU har modtaget, samt 

TEU egne overvejelser, er det besluttet at DTaF ved generalforsamlingen vil forsøge at påvirke afgørelsen i retning af ikke at vedtage forslaget. 

 

Forslaget indeholder flere gode elementer også, men da det er stillet som et samlet forslag og konsekvensen af en vedtagelse er af overvejende 

skadelig karakter for sporten, dette er baggrunden for DTaF holdning til forslaget. 

 

 

  



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

World Championships Chelyabinsk 2015 Russia. 
Head of team meeting. Efter en farverig velkomst, åbnede WTF præsident Dr. Choue mødet. Igen i år slåes de tidligere 

deltagerrekorder. Med omkring 1000 atleter fra 139 nationer og 100 dommere afvikles VM på 5 kampbaner, over 7 dage. 

 

Dr. Choue bekendtgjorde, at det nu er det 5. nye regelsæt siden OL 2012 i London. Det understreger at olympisk taekwondo er i en rivende 

udvikling, og at taekwondo er en af de hurtigst voksende sportsgrene i den olympiske familie. 

 

Lodtrækningen: 

Charlotte (Rank 37) der kæmper allerede på tirsdag, mesterskabets første dag, møder i sin første kamp Kelsey Junious, USA (Rank 16).  

 

Sarah (Rank 31) kæmper onsdag, og møder i sin første kamp Irene Pasiouli, Cypern (Rank 78). 

 

Begge de danske kæmpere er 100% klar og glæder sig til at komme i kamp ved VM. 

 

VM holdet 

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

World taekwondo Championships Chelyabinsk Rusland 

2015. 
Så kom endelig dagen, hvor holdet der skal repræsentere Danmark, tog af sted mod Chelyabinsk ved senior verdensmesterskaberne 

2015.  

 

De udtagne kæmpere er Charlotte Bjelke – 46 kg Risskov og Sarah Malykke -49 kg Risskov. Som headcoach er det Bjarne Johansen Elite Vest, 

og Per Holdt Madsen der repræsenterer Dansk Taekwondo forbund som head of team. 

 

Kæmpernes forberedelse har været afviklet meget individuelt. Da Charlottes har en mangeårig erfaring har der i hendes forberedelse været 

fokuseret på træning frem for stævnedeltagelse. Sarahs forberedelse har betydet meget sparring, dvs. høj international stævnedeltagelse og flere 

træningslejre. 

 

De næste 3 dage går hovedsagelig med tilpasning til tiden, klima og miljø, samt de sidste forberedende træninger og samtaler. 

 

Første danske kæmper er Charlotte, der går på banen tirsdag, og Sarah kæmper sit første senior verdensmesterskab onsdag. 

 

Med sportslig hilsen  

VM-holdet 

 

  



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

David Coupar til 2015 WTF World Taekwondo 

Championships i Chelyabinsk. 
Den danske kampdommer David Coupar er udtaget til at dømme ved 2015 WTF World Taekwondo Championships, G-12, i 

Chelyabinsk i Rusland, fra den 12-18 maj 2015. 

 

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

Tak for et godt repræsentantskabsmøde. 
Den samlede hovedbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde, om end vi 

som hovedbestyrelsen blev sendt tilbage til arbejdslokalet med en række opgaver. 

Hovedbestyrelsen har efterfølgende brugt tiden på at evaluere det feedback som vi fik af jer alle på mødet. 

 

Hovedbestyrelsen må erkende at vi ikke har været gode nok til at synliggøre for jer hvad vi gerne vil gøre for Bredden, hvordan og hvor vi rent 

faktisk mener at vi som forbund kan være behjælpelig for jer først og fremmest klubber og medlemmer. 

Hovedbestyrelsen vil frem til det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde arbejde på følgende opgaver: 

 

 Synliggørelse af klub- og medlemstilbud 

 Dialog og tiltag på baggrund af spørgeskemaundersøgelse hvor over 2/3 af alle klubber har svaret retur 

 Redegørelse og indstilling til repræsentantskabet om kommende IT-løsning i samarbejde med testgruppen 

 Et revideret rammebudget for 2015-2019 

 

I øvrigt kan det oplyses at det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde er fastlagt til at finde sted d. 20. juni 2015 i vejle kl. 10. 

Nærmere dagsorden og indkaldelse udsendes i henhold til vedtægterne.  

 

Det fulde referat af repræsentantskabsmødet kan ses på downloadsiden. 

  



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

Foreløbig udtagelse til EM Poomsae i Serbien. 
EM er blevet fastlagt til d. 26-28 juni i Serbien. Derfor her der været ekstra stort fokus fra Landsholdsledelsen på deltagerne ved vores 

Bruttosamling i Skive og Belgien Open, samt den afholdte Kadet- og Juniorsamling i Udby. Alle der er udtaget til EM opfylder de stillet 

krav for udtagelsen jf. DTaF talent og elitestrategi. 

Der er nu små 2 måneder til EM, det er god tid til at lave en optimal forberedelse, hvor alle er rigtigt godt i gang med træningen på top plan ude i 

klubberne. Danish Open og German Open bliver teststævner for EM deltagerne, i deres udtaget dicipliner med stort Fokus. Vi er sikre på at 

udøverne vil vise stor flid i tiden frem mod EM. I dette års udtagelser har vi lagt vægt på udviklingsmuligheder herunder i Team og Freestyle. I 

Freestyle disciplinen er det første gang Danmark deltager, men med den rette træning, indsats og erfaring fra EM vil vi kunne få stor glæde af 

denne investering i fremtiden. Udtaler landstræner Finn Buchardt 

 

TEU teknik og landsholdsledelsen afventer afgørelsen af de forestillede ændringsforslag ved WTF general forsamling, som vedrører teknik 

reglementet. På baggrund af afgørelsen vil der kunne forekomme efterudtagelser. 

 

Kadet Female (Eva Sandersen, Gangnam Lyngby) 

Junior Male (Nikolai Kronborg, Holbæk Musool) 

Junior Female (Annaline Søeberg, West Copenhagen) 

Junior Pair (Christian Noes-Rasmussen, Islev/Emma Kayeroed-Rasmussen, Islev) 

Junior Team Male (Nikolai Kronborg, Holbæk Musool/Loke Frandsen, Bornholm/ Christian Noes-Rasmussen, Islev) 

 

Senior 1 Female (Charlotte Pedersen, Islev) 

Senior 1 Male (Benjamin Harder, West Copenhagen)  

Master 2 Male (Jørn Andersen, Herlev) 

Senior Pair 1 (Charlotte Pedersen, Isle/Benjamin Harder, West Copenhagen) 

Senior Team 1 Female (Maria Skovly Buchardt, Holbæk Musial/Celina Rose Larsen, Holbæk Musial/Sofia Berggren, Esbjerg) 

 

Freestyle U18 Female (Eva Sandersen, Gang Nam Lyngby) 

Freestyle U18 Pair (Loke Frandsen, Bornholm/Emma Kayeroed-Rasmussen, Islev) 

 

Freestyle Male (Kristoffer Andersen, Aalborg) 

Freestyle pair (Thomas Purup/Amalie Benfeldt) 

Freestyle Team Mix (Kristoffer Andersen, Aalborg/Thomas Purup, Skanderborg/Chelina Rose Larsen, Holbæk Musool/Amalie Benfeldt, 

Skanderborg/Sofie Berggren, Esbjerg)  

 

På landsholds ledelsens vegne, 

Med venlig hilsen 

Finn Buchardt 

National Poomsae Head-coach 

  



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

Udtagelser til Kadet EM 2015. 
Dansk Taekwondo Forbunds talent- og elite udvalg kamp, har udtaget følgende 3 kæmpere til at repræsentere Danmark ved Kadet EM 

fra 2. – 5. Juli i Strassbourg/ Frankrig: 

Amina Khouani i -47 kg. (Risskov Taekwondo klub (7 vundne kampe)) 

Frederik Emil Olsen -33 kg. (Soo Shim Taekwondo (19 vundne kampe)) 

Tobias Hyttel – 37 kg. (Rødovre Taekwondo klub (7 vundne kampe)) 

 

Head of team:  

Mickey Svendsen, TEU-Kamp 

 

Coaches: 

Bjarne Johansen, Elite Vest 

Steen Tiedjen, Rødovre 

Niklas Andersson, Soo Shim 

 

De ønskes alle tillykke med udtagelsen 

 

Med sportslig hilsen 

TEU- Kamp 

 

  

 

  



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

DTaF Sommerlejr 
Tilmeld jer nu. 

Tilmeldingen er nu åben - til tasterne og book plads på en fed lejr til sommer på www.taekwondocamp.dk.  

 

Spred endelig budskabet, så vi kan blive mange ;o) 

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

Lisa Kjær Gjessing Dobbelt Europamester 
Byen Chisinau i Moldova dannede i dag rammerne for det 4. Para- Europamesterskab 2015. Lisa Kjær Gjessing - Risskov deltog som 

eneste dansker, i klassen: K44 -58 kg. Igen viste Lisa sig suveræn i paradisciplinen, som er i en rivende udvikling, efter den er blevet 

officiel olympisk disciplin. 15 nationer og 77 atleter satte rekord i deltagerantal.  

 

Første kamp:  

Lisa møder Aynur Mammadova fra Azerbaidjan (tidl. 2 x VM), Lisa har mødt Aynur i alle de 4 paramesterskaber hun har deltaget i, og denne 

gang vidste vi, at Aynurs niveau ville været hævet, da hun er blevet professionel og trådt ind i den azerbaidjanske olympiske satsning. Aynur 

kom foran 0 - 1, hvorefter Lisa udligner hurtigt til 1-1, sekundet efter sætter Lisa en 3 point dwitt chagi ind på Aynur, der bringer Lisa foran til 4 

– 1, derefter holder Lisa sig stabilt foran, og kampen slutter 5- 2. 

 

Anden kamp:  

Celik Demiral Tyrkiet, endnu en stærk kæmper, lav, stærk og hurtig. Vi havde observeret hendes første kamp i kvartfinalen, hvilket gav os noget 

at tænke over, da hun var dygtig til det som tyrkere er, nemlig at bevæge sig godt og udnytte den afstand de har. Hun var da også noget lavere 

end Lisa, og vi vidste at det kunne blive en udfordring at holde hende på den rigtige afstand. Men taktikken holdt, og hun blev holdt helt væk, 

som scoren på 7-0 også viste. 

 

Elena Bellova Rusland: 

En kæmper, der kunne noget, men som ikke var på det samme niveau som de to første kæmpere. Hun kom foran 1-0, men det blev hurtigt 

udlignet, og hun fik da heller ikke flere points i kampen, der blev stoppet midt i 2. omgang efter teknisk knock-out, da Lisa kom foran 13-1. 

 

Alt i alt en rigtig god indsats af Lisa, som også viste at hun formåede at ligge et lag mere på sin kamperfaring, bla. var hendes taktiske tilgang til 

især de 2 sidste kampe afgørende for udfaldet. 

DTaF er stolte af at kunne støtte Lisa i hendes flotte internationale mesterskabsdeltagelse og på den måde vise at Taekwondo kan dyrkes og 

udøves på alle niveauer, handicap eller ej. 

 

Med sportslig hilsen 

TEU- Kamp 

Per Holdt Madsen 

 

  

http://www.taekwondocamp.dk/


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

Para- EM 2015 
Lisa Gjessing Kjær fra Risskov Taekwondo klub, er lige nu i Moldova, hvor hun skal forsvare sin titel som Europamester fra 2013. 

 

Lisa kæmper mandag d. 20. april 2015. 

 

Lisa udtaler: 

”Selv om stævnet kom på, med relativt kort varsel, så synes jeg, der har været en god forberedelsesperiode, hvor Bjarne (Elite Vest) og jeg har 

fået lagt en god træningsplan. Nu var jeg ikke med til EM sidste år og er sulten efter at forsvare titlen fra EM i 2013. 

Jeg er helt vildt spændt på at se, om der er kommet nye deltagere, og om der er sket en udvikling efter, at det er besluttet, at Para- taekwondo er 

kommet på programmet for de Para olympiske lege i 2020”. 

 

Holdet er nu ankommet til Moldova, nærmere bestemt hovedstaden Chisinau, hvor de 4. Para Europamesterskaber skal afvikles. 

 

Dagen er gået med registrering, en træning samt vejning. Det hele er forløbet helt efter planen. 

 

”Vi forventer, at der er 7 deltagere i Lisas vægtklasse og klassificering, så vi forventer op til 3 kampe”, udtaler coach Bjarne Johansen. 

 

Da head of team meeting/ lodtrækningen først er sent søndag aften, så kendes p.t. desværre ikke flere detaljer end her beskrevet. 

 

”Der er en del nye navne på deltagerlisten og det bliver spændende at se, hvordan niveauet har udviklet sig efter, at Para taekwondo er kommet 

så meget i fokus på grund af anerkendelsen af, at det er blevet en Para olympisk sport”, slutter Bjarne Johansen. 

 

Holdet består i år af atlet Lisa Kjær Gjessing, træningspartner Jasmin Andersen, coach Bjarne Johansen og Head of team Michael Kronborg fra 

HB. 

 

For TEU - Kamp 

Per Holdt Madsen 

 

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

Husk Danish Open tilmelding ! 
Husk jeres tilmelding til Danish Open teknik i Kolding. 

Med venlig hilsen 

DTaF  

 

  



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

Opdaterede udtagelseskriterier for kamp 
På baggrund af forespørgsler behandlede vi på seneste TEU-kamp møde en opdatering af udtagelseskriterierne. De opdaterede 

dokumenter kan findes under “download”. For at gøre dokumenterne lettere at læse, er tilføjede afsnit markeret med gul. 

Følgende overordnede ændringer: 

 

 For at give DM større prioritet/interesse, kan der nu optjenes “en vunden kamp”, hvis man vinder en guld-medalje 

 I de generelle kriterier er det nu indskærpet at landsholdskæmpere skal være tilknyttet et UC (allerede meldt ud som nyhed) 

 Juniorer med et meget højt niveau, kan udtages til U21 EM, hvis der er ledige pladser 

 Senior OL Kval krav er nu specificeret yderligere 

 

Skulle der være spørgsmål til dokumenterne kan disse rettes til teu-kamp@taekwondo.dk. 

 

Mange sportslige hilsner 

TEU-Kamp 

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

David Coupar til 2016 Rio IR Selection & trainingcamp. 
Den danske dommerformand David Coupar blev udtaget og har deltaget i 2016 Rio Selection & Training Camp i Moskva fra den 2. til 

7. april 2015.  

 

Lejren er det først skridt på vejen mod en dommerdeltagelse ved OL 2016 i Rio. 

 

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

Rep-møde. 
Den 10. april udsendes hermed dagsorden og bilag til Rep-møde, søndag d. 19. april 2015 

  



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

Præcisering vedrørende GAL- og GOL-licenser. 
Dansk Taekwondo Forbund har modtaget en del henvendelser vedrørende nye regler om GAL- og GOL-licenser ved deltagelse til 

mesterskaber i Danmark. Derfor sendes denne præcisering. 

Det er tidligere meldt ud, at der vil blive krævet GAL- og GOL-licenser til mesterskaber i Danmark, der er arrangeret som forbundsstævne. 

 

Det skal indledningsvist fremhæves, at kravet om GAL- og GOL-licens kun gælder for seniorer. Det skal dernæst præciseres, at der kun vil blive 

stillet krav om GAL- og GOL-licens til DM, fordi det er det eneste mesterskabsstævne. Kravene fra WTF’s side indebærer, at man skal være i 

besiddelse af en licens ved deltagelse til et nationalt eller internationalt mesterskab, samt stævner der er G-stævner (kamp) og A-klasse stævner 

(teknik). 

 

Herudover vil der derfor ikke blive stillet krav om GAL- og GOL-licens til stævner i Danmark, fordi de øvrige forbundsstævner ikke kan 

karakteriseres som mesterskaber. Der vil heller ikke blive stillet krav om GAL- eller GOL-licenser ved internationale stævner i Danmark, hvor 

der også deltager udenlandske deltagere, medmindre der er tale om et G-stævne (kamp) eller A-klasse stævne (teknik). 

 

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen 

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

DTaF Sommerlejr 2015 
Hvis du ikke allerede nu har sat krydset i kalenderen 11-17. juli så er det på tide at få det gjort. Det er her I kan få en fed lejr i Brande 

som klub og hænge ud med taekwondovenner! 

 

Info om sommerlejren er klar - tjek http://www.taekwondocamp.dk ud... Tilmeldingen åbner senere på måneden.  

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

Vedr. kadet EM kamp i Strassburg Frankrig juli 2015. 
Kvalifikationsperioden for kadet EM slutter 20 april (sidste stævne er Moldova Open). 

 

Kvalificerede kæmpere bedes gennem deres klub udfylde point arket til kadet EM og indsende det inden d. Søndag d. 26. April 2015 

 

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. 26 april 2015 til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Hvis man har en guld medalje som skal konverteres til 1 vundet kamp, så skriver man 1 kamp på (og ikke de antal man har vundet) 

Eks: man vinder 3 kampe til Berlin Open 

1 vundet kamp og 9 point (1 point pr kamp og 6 for guld) 

 

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.  

 

 

  

http://www.taekwondocamp.dk/
mailto:teu-kamp@taekwondo.dk?subject=Kadet%20EM
mailto:teu-kamp@taekwondo.dk?subject=Kadet%20EM
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European Games 2015. 
Dansk Taekwondo Forbund er repræsenteret ved European Games 2015 i Baku Azerbaijan. Sarah Malykke, Risskov Taekwondo Klub 

/ Elite Vest, har sikret dansk deltagelse i det første europæiske OL nogensinde. 

 

Til European Games vil der være repræsenteret ca. 6.000 atleter fra 49 europæiske lande. Der forventes deltagelse af ca. 50 atleter fra Danmark, 

som dyster i 15 forskellige idrætsgrene. Der konkurreres ialt i 20 udvalgte idrætsgrene. 

Åbningsceremonien til European Games starter den 12. juni og legene fortsætter frem til den 28. juni.  

Allerede nu står der 18 stadions og sportsarenaer klar i Baku til at afvikle det største europæiske sports event i 2015. Taekwondo konkurrencerne 

kæmpes i "The Crystal Hall" gigant hallen, hvor Eurovision Song Contest 2012 blev afholdt i. 

Sarah Malykke har med sit store talent, og på trods af sine kun 17 år, formået at kvalificere sig som eneste danske taekwondo atlet. Sarah er 

rangeret som nummer 12 på den europæiske taekwondo rangliste, ud af de 16 udtagne, i den olympiske vægtklasse.  

Sarahs kvalifikation til European Games 2015 bevidner, at Dansk Taekwondo Forbund med den nye elite struktur, har taget et stort skridt i den 

rigtige retning imod absolut elite. Sarah har arbejdet hårdt og målrettet, for at nå dette mål, med 13 internationale træningslejre (110 dage) 24 

udenlandske G-stævner / mesterskaber bare de sidste 24 måneder. Det er første gang i 11 år, (2004) at Dansk Taekwondo er kvalificeret til et 

mesterskab på niveau som European Games 2015. 

Citat fra DIFs hjemmeside: 

Morten Rodtwitt chef de mission i DIF siger: 

”European Games er for flere atleter en stor sportslig test før OL i Rio om 17 måneder. Det er i vid udstrækning cremen af den europæiske elite, 

der deltager, så i Baku får vi indikationer på, hvor konkurrencedygtige de danske atleter er i en olympisk kontekst.” 

Hvis du vil vide mere www.baku2015.com. 

 

 

  

http://www.baku2015.com/
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Hovedbestyrelsen foreslår at licensen forhøjes 
Som konsekvens af det realiserede underskud for 2014 foreslår hovedbestyrelsen at forbunds-licensen forhøjes fra 200 kr. til 240 kr. Det 

foreslås endvidere at licens efter 1/9 skal koste 120 kr. mod nu 80 kr. Derudover vil deltagergebyr samt øvrige gebyrer i mindre omfang 

også blive reguleret således at alle bidrager til at få genskabt balancen. Hovedbestyrelsen vil i øvrigt igangsætte en informations-

kampagne i forhold til at sikre at alle indløser forbundslicens. Forbundslicensen blev sidst forhøjet i 2009, hvor licensen også blev 

forhøjet med 40 kr. 

For Hovedbestyrelsen er det vigtigt at få gennemført denne licensforhøjelse idet alternativet vil være et rammebudget som over en længere 

årrække vil være meget stramt og begrænsende både i forhold til drift og investeringer. Et stramt rammebudget vil have den negative konsekvens 

at forbundet ikke i samme grad kan understøtte de aktiviteter, som vi gerne vil i henhold til den vedtagne strategi. Det tidligere fremlagte 

rammebudget afspejler et meget stramt rammebudget uden licensforhøjelse og de afledte konsekvenser heraf.  

 

Hvis licensforhøjelsen gennemføres er der en forventning om at egenkapitalen er re-etableret på ca. 1½ år (mod 3-4 år i det rammebudget) 

samtidig med at det sikres at forbundet fortsat kan investere i forbundets udvikling og dermed fastholde det høje aktivitetsniveau.  

 

Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at den valgte strategi og de gennemførte ændringer som følge af strategien, fortsat er den rigtige vej for 

forbundet. Vi finder også at vi i det store hele er godt på vej. Men vi må også konstatere at det kræver en stærk organisation som vi først nu er 

ved at have helt på plads, hvorfor det har været nødvendigt at foretage de investeringer som til dels er grunden til underskuddet.  

 

Nedenfor er der givet en kort status på hvor vi er med de gennemførte ændringer og projekter som er i gang (som vil blive uddybet i 

beretningen): 

Rekrutterings- og fastholdelsesprojekt 

I 2014 blev der i samarbejde med 3 andre forbund udarbejdet Aldersrelateret Trænings-Koncept (ATK), som vi er godt i gang med at rulle ud. 

Pt. er vi i gang med en større skemaundersøgelse, som del af en større analyse af flere områder så som uddannelse, kurser og klubtilbud. Dette 

vil danne grundlag for nye kursustilbud, klubservice, og nye træningstilbud med det sigte at rekruttere og fastholde flere i taekwondo-sporten. 

Ny IT-platform 

Siden efteråret har en gruppe været i gang med at revidere vores IT-platform, første skridt bliver en ny hjemmeside samt forbedret elektronisk 

medlemsregistrering idet sigtet er en nemmere medlemsregistrering for både klubber og forbund.  

Flytning af økonomi og sekretariatsbetjening. 

Pr. januar-marts 2014 blev sekretariatsbetjeningen flyttet til kontorfælleskabet i Brøndby (DIF), hovedbestyrelsen har derved fået mere klarhed 

over opgaverne hvor næste fokus er hvordan vi kan lette administrationen for både forbund og klubber.  

Etablering af udviklingscentre. 

Pt. er der etableret 3 centre. Målet for denne indsats er medaljer på seniorniveau baseret på en struktureret indsats som giver mulighed for mere 

træning med flere på samme niveau som én selv via et bredt samarbejde og dermed et bredere fundament for en øget talentmasse. Med 

ansættelsen af en udviklingscenterkoordinator på deltid har vi nu fokus på at optimere struktur og samarbejde på tværs af forbund, 

udviklingscentre, klubber og udøvere.  

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

Torben Sachmann Hansen stopper som Informations- og 

PR-ansvarlig  
Ud fra et ønske om en hurtigere/hyppigere nyhedsstrøm og som led i den fortsatte tilpasning af forbundets organisation i forhold til den 

vedtagne strategi har hovedbestyrelsen nu besluttet at vi ønsker at integrere håndtering af nyheder/information omkring de enkelte 

områder tættere på medarbejderene i Brøndby og HB/udvalgspersoner som i forvejen sidder på området. 

På den baggrund stopper Torben Sachmann Hansen som Informations- og PR-ansvarlig. 

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Torben for den indsats han har ydet, siden han trådte ud af Hovedbestyrelsen og indtil nu, som har sikret 

en glidende overgang. 

HB har lavet en ny aftale med Torben Sachman Hansen, som fortsætter i DTaFs udvikling af events, herunder bl.a. arbejdsgruppe for udvikling 

og gennemførelse af DM, hvor vi i den kommende tid ønsker at fortsætter den videreudvikling af et samlet stort DM, som vi gennemførte med 

stor succes sidste år.  

  



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

Vordingborg og Københavns Taekwondo Klub har fået 

certifikat som forening med ”DIF idrætsmøljø for unge” 
De to klubber har hen over vinteren arbejdet med DTaF’s og DIF’s projekt ”DIF Idrætsmiljø for Unge,” et klubudviklingsprojekt med 

fokus på at udvikle og involvere unge i foreningslivet.  

Det er de 13-19-årige, der har været 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 i Idrættens Hus i oktober 

2014. 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 arbejdede derefter med projekterne hen over vinteren med støtte 

fra DTaF’s udviklingskonsulent.  

 

Handlingsplanerne er netop blevet godkendt af DIF og DTaF og klubberne er dermed certificeret 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 og nu også Københavns 

og Vordingborg Taekwondo Klub blevet certificeret. 

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

GAL/GOL Licenser 
Krav om WTF-licens ved deltagelse til nationale og internationale stævner. 

Den Europæiske Taekwondo Union har vedtaget nye regler, som får betydning for alle, der deltager ved nationale og internationale 

mesterskaber. Ændringerne har både betydning for udøvere og for sekundanter. 

 

Tidligere har det kun været et krav, at man havde en gyldig WTF-licens ved deltagelse til internationale mesterskaber. Kravet var gældende både 

for udøvere og for sekundanter, ligesom at kravet om gyldig licens var gældende både for kamp- og teknikstævner.  

 

De seneste vedtægtsændringerne betyder nu, at deltagere også ved nationale mesterskaber skal være i besiddelse af en WTF-licens. Såfremt den 

fornødne licens ikke haves, vil det ikke være muligt at deltage ved stævner i Danmark. 

 

Det skal bemærkes, at reglerne gælder ved deltagelse til mesterskaber i Danmark, der er arrangeret som et forbundsstævne. 

 

Udøvere skal være i besiddelse af en GAL-licens (Global Athlete Licence), mens sekundanter skal være i besiddelse af en GOL-licens (Global 

Official Licence). 

 

Licenserne bestilles hjem fra Syd Korea, og de skal derfor bestilles i god tid, når licensen udløber. 

 

 

  



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

ETU European Senior Championships.  
David Coupar og Louise Dohn til ETU European Senior Championships.  

 

De to danske internationale kampdommere David Coupar og Louise Dohn er udtaget til at dømme ved ETU European Championships Olympic 

weight categories den 25. – 29. marts i Nalchik, Rusland.  

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

Ændring til rammebudget. 
Hovedbestyrelsen har på et ekstraordinært HB-møde foretages mindre ændringer i det tidligere fremlagte rammebudget. 

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

2015-03-06_Indkaldelse til ordinært 

repræsentantskabsmøde. 
Hermed indkaldes Dansk Taekwondo Forbunds klubber til ordinært repræsentantskabsmøde. 

Mødet afholdes i ”Bygningen”, Ved Anlægget 148, 7100 Vejle, søndag den 19. april 2015 kl. 10.00. 

 

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

Info om certifikater 
Vi beklager den lange ventetid på Kukkiwon Certifikaterne. 

 

De er bestilt som tidligere, så ved ikke hvad der er sket denne gang. 

 

Mvh. 

Brian Rex Hansen  

Teknisk Udvalg 

  



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

David Coupar valgt til ETUs referee committee. 
Formanden for det danske dommerudvalg for kamp David Coupar er blevet udnævnt til medlem af ETUs referee committee. Stort 

tillykke med udnævnelsen. 

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

Plus kamp cup i Esbjerg den 28.2.2015 
De danske kampdommer ved Plus kamp cup i Esbjerg den 28.2.2015 

 

Dommerne takker for et godt organiseret stævne med dygtige engagerede udøvere fra både Danmark og Sverige. 

 

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

Sommerlejr 2015 
Her er invitationen til årets sommerlejr i Brande. 

Vi forventer at tilmelding kan åbne lige om hjørnet - i starten af marts.  

 

Her er også en engelsk invitation, så hvis I har venskabsklubber i udlandet så husk endelig at invitere dem også.  

 

Mere info vil komme hér og på Facebook.  

 

 

  



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

DTDT og DTaF: Lokal rekrutteringskampagne – nu! 
DTDT gik desværre lige akkurat ikke videre til semifinalen i 'Danmark har talent' - trods et flot Ninja Turtles-show sidste lørdag på TV 

2. Men opvisningsholdet er ved godt mod, og de håber, at klubberne kan bruge deres optræden på tv til at rekruttere flere nye 

medlemmer - nu. 

 

DTDT om deres show-deltagelse  

“Vi er rigtig stolte over, at vi fik mulighed for at vise vores sport frem på nationalt tv. For os alle i DTDT har det været vidunderligt og 

udviklende at deltage i talentshowet. Det betyder også, at vi har fået ny inspiration til at tænke endnu mere ud af boksen og give jer alle nogle 

endnu mere spektakulære opvisninger i fremtiden – bl.a. på sommerlejren i år,” siger Bjarke Follin Larsen på vegne af DTDT.  

 

“Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, som har fulgt os og støttet os hele vejen. Det er vi meget taknemmelige for. Og vi håber, at I vil benytte 

jer af det flotte rekrutteringsmateriale, som DTaF har fået lavet til alle vores klubber, så vi sammen kan udnytte den ekstra fokus på vores sport 

til at få endnu flere til at dyrke taekwondo,” siger Bjarke Follin Larsen. 

 

Lokal rekrutteringskampagne – nu! 

Alle danske taekwondo-klubber fik i første halvdel af februar tilsendt en lille rekrutterings-kampagnepakke med forskellige materialer, som 

nemt kan bringes i spil lokalt – også selv om DTDT ikke gik videre i ‛Danmark har Talent’.  

 

Pakken består af tre rekrutteringsplakater og 40 rekrutterings-flyers. Plakaterne kan sættes op på døren til jeres træningslokale samt i det lokale 

supermarked og skole, og de 40 flyers kan deles ud i lokalområdet (i det lokale indkøbscenter/supermarked/på skoler). Og jo før plakaterne 

kommer op at hænge og flyerne ud at flyve, jo bedre. 

 

Nu skal klubbernes rekrutterings-talenter i spil 

“I Dansk Taekwondo Forbund har vi nøje fulgt DTDT’s deltagelse i ‛Danmark har Talent’, og vi er meget stolte over, at DTDT var blandt de 28 

talenter, der gik videre til liveshowene ud af knap 100 dommer-udvalgte talenter,” siger Ejnar Skovgård Mikkelsen, formand for DTaF.  

 

“Som mange af jer ved, søsatte vi en rekrutterings-kampagne for at hverve nye medlemmer i kølevandet på DTDT’s deltagelse i ‛Danmark har 

talent’. I DTaF håber vi, at rigtig mange af jer vil bringe jeres rekrutterings-talenter i spil og benytte jer af den tilsendte rekrutteringspakke og 

udnytte denne unikke chance for at skaffe nye medlemmer til jeres lokale klub. Vi takker jer på forhånd for indsatsen og ønsker jer god 

rekruttering,” siger Ejnar Skovgård Mikkelsen. 

 

Flere plakater og foldere 

Det er muligt at downloade trykfilerne på både rekrutterings-plakaten og -folderen, så I som klub selv kan få trykt flere til lokal omdeling. Og 

det er også muligt at downloade PDF-filerne, så I som klub selv kan printe plakater og foldere direkte ud på en farveprinter lokalt. 

 

 

  



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

Udtagelser til Senior VM i kamp 2015 i Rusland! 
Dansk Taekwondo Forbund´ s talent – og eliteudvalg kamp har udtaget de kæmpere, der skal repræsentere Danmark ved Senior VM i 

Chelyabinsk, Rusland, den 12. - 18. maj 2015. 

  

Følgende 2 kæmpere har klaret forbundets udtagelseskrav:  

 

Navn, Vægtkl., Klub, Udtagelseskrav bestået med 

Charlotte Bjelke, SD -46, Risskov, 12 vundne A- class kampe * 

Sarah Malykke, SD -49, Risskov, 13 vundne A- class kampe ** 

 

*Heraf har Charlotte vundet: 3 kampe v. US- Open 2014, 3 kampe v. Paris Open 2014 og 4 kampe v. US- Open 2015. 

**Heraf har Sarah vundet: 3 kampe v. Croatia Open 2014, 2 kampe v. French Open 2014 og 2 kampe v. US- Open 2015. 

 

Begge de 2 VM- kæmpere træner i udviklingscenter Elite Vest i Århus. 

 

Forbundet ønsker de 2 kæmpere samt deres klub og udviklingscenter tillykke med udtagelsen og de flotte resultater i kvalifikationsperioden og 

ønsker held og lykke, når det går løs til VM i Rusland i maj. 

 

Som coach for kæmperne er udtaget: 

Bjarne Johansen, Elite Vest 

 

Head of Team 

Per Holdt Madsen, HB 

 

Med sportslig hilsen 

For TEU- Kamp 

Per Holdt Madsen 

Eliteansvarlig DTaF 

 

 

 



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

Rekrutteringsmateriale 
Alle danske taekwondo-klubber fik i første halvdel af februar 2015 tilsendt en lille rekrutterings-kampagnepakke med materialer, som 

nemt kan bringes i spil lokalt. Pakken bestod af tre rekrutteringsplakater og 40 rekrutterings-flyers.  

 

Hjælp – vi har brug for flere plakater og flyers 

Det er muligt at downloade trykfilerne på både rekrutterings-plakaten og -folderen, så I som klub selv kan få trykt flere til lokal omdeling.  

 

Og det er også muligt at downloade PDF-filerne, så I som klub selv kan printe plakater og foldere direkte ud på en farveprinter lokalt.  

 

Hvad gør vi med materialerne? 

Plakaterne kan sættes op på døren til jeres træningslokale samt i det lokale supermarked og skole osv., og I kan dele en række flyers ud i 

lokalområdet – f.eks. i det lokale indkøbscenter/supermarked/på skoler osv.  

 

Og jo før plakaterne kommer op at hænge og flyerne ud at flyve, jo større er chancen for at skaffe nye medlemmer til jeres klub! 

 

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

Reviderede konkurrenceregler for kamp. 
Vi har nu i kampdommerudvalget revideret konkurrencereglerne for kamp. De nye regler er trådt i kraft pr. 1.2015 og vil blive anvendt 

for første gang i forbindelse med stævnet i Esbjerg den 28.2.2015. 

  



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

DTaF - 40 år  
Dansk Taekwondo Forbund har i dag 40 års jubilæum. 

 

I 1975 besluttede danske Taekwondo udøvere med Gunnar Sørensen fra Sønderborg i spidsen, at bryde ud af Judoforbundet og danne Dansk 

Taekwondo Forbund. Generalforsamlingen blev afholdt 15. februar 1975. 

Gunnar blev den første formand. 

 

Nu 40 år efter kan vi med stolthed sige at det var en god beslutning. I dag består DTaF af ca. 110 klubber og 9000 medlemmer. 

 

Der skal lyde en stor tak til alle klubber. 

Tusind tak skal også lyde til alle jer frivillige ledere og trænere som gør et kæmpe stykke arbejde for at skabe de gode rammer for vore udøvere. 

Uden jer - Intet Forbund. 

 

DTaF vil markere jubilæet på dette års sommerlejr i Brande og håber at se rigtig mange af jer. 

 

På billedet ses forsiden på det første forbundsblad for Taekwond-do - Koreansk Karate. Gunnar Sørensen fotograferet ved et arrangement for et 

par år siden. Forbundets logo, samt første side i den daværende bestyrelses referatbog. 

 

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

Bliv kampdommer 
Er du til fart over feltet, spænding og hurtige beslutninger? 

Har du hvad der skal til for at dømme DM i Taekwondo?, eller tænder du bare på at få kastet store udfordringer i hovedet? 
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Skab udvikling og gør jeres hverdag nemmere i klubben – 

helt gratis 
Vidste du, at alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets 

konsulenter? 

 

Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå af en række workshops, der styrker klubben inden for forskellige områder. Et klubudviklingsprojekt 

kan også bestå i at udarbejde en visionsplan eller en frivillighedsstrategi.  

Projektet vil typisk strække sig over en sæson og kræve tre besøg af konsulenten, hvor der arbejdes med projektet eller workshops. Klubben har 

mulighed for at få økonomisk tilskud fra forbundet til processen.  

Herunder kan I se eksempler på workshops, der kan indgå i et klubudviklingsforløb.  

 

Mere info og aftale om forløb kan ske hos forbundets konsulenter, Mia Bergsbo, udviklingskonsulent@taekwondo.dk eller Dorthe Hansen, 

dorthe@taekwondo.dk 

 

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

Det danske hold til NM i kamp 2015 

Ved de Nordiske mesterskaber i Trondheim, Norge i den kommende weekend stiller Danmark med følgende hold i kamp: 

Kæmpere: 

Peter Garde, Furesø, Male Cadet, - 53 kg 

Junas Shareef, Nørrebro, Male Cadet, - 53 kg 

Nicolai Andresen, Albertslund, Male Junior, - 45 kg 

Mohammed Mazouz, Nørrebro, Male Junior, - 45 kg 

Dea Holm, Brørup, Female Senior, - 52 kg 

Martin Andersen, Nørrebro, Male Senior, - 58 kg 

Arsalan Alvi, Nørrebro, Male Senior, - 63 kg 

Alfred Rydahl, Holbæk, Male Senior, - 74 kg 

Lise Hjortshøj, Nørrebro, Female Veteran, - 57 kg 

 

Coaches: 

Stig Kramer, Nørrebro og Mehmet Øzdemir, Holbæk 

 

Head of Team: 

Mikael Kronborg, DTaF/ HB 

 

Med sportslig hilsen 

Per Holdt Madsen 

TEU Kamp  
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Senior VM – Kamp 
Alle der har klaret udtagelseskravet til senior VM, der vil blive afholdt d. 12 – 18. Maj i Rusland, bedes sende deres point og antal 

vundne kampe ind til TEU-kamp seneste tirsdag d. 17. Februar 2015.  

I skal bruge vedhæftede skema, og det skal sendes ind via klubben. 

 

Husk at læse udtagelseskriterierne igennem inden i sender ind. 

I skal kun sende ind hvis i har klaret kravet.  

 

Udtagelse perioden går fra 17. Februar 2014 – 17. Februar 2015 

 

Spørgsmål kan rettes til teu-kamp@taekwondo.dk 

 

Skema sendes til teu-kamp@taekwondo.dk (17. Feb. 2015) 
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Danmark talstærkt repræsenteret ved NM 
Ved de Nordiske mesterskaber i Trondheim, Norge i den kommende weekend stiller Danmark med et stort hold på tekniksiden. Med en 

blanding af erfarne og nye talentfulde udøvere, samt et par af medaljetagerne fra vm 2014 og et stort engagement er forventningerne til 

NM 2015 store. Målsætningen er at komme hjem med nogle medaljer, men også at de nye unge talenter får prøvet kræfterne af ved et 

stævne med internationalt snit, der skal med andre ord også fyldes godt i erfaringsrygsækken.  

 

Til at samle de erfarne og talentfulde udøvere som hold har Danmark valgt Kim Nedergaard til at binde det sammen, Kim Nedergaard der selv er 

en del af landsholdsledelsen og en erfaren mand på mesterskabs niveau. Kim skal med hjælp fra et par af de rutinerede udøver styre den 

sportslige del igennem og forhåbentlig fylde taskerne med metal.  

 

Mikael Kronborg deltager som repræsentant for DTaF og fungerer som head of team for det samlede hold, Kamp og Teknik. 

 

DTaF ønsker alle held og lykke samt et godt mesterskab. 

 

Følgende udøvere skal afsted og præsentere Danmark i teknik klasserne: 

 

Navn, Gruppe, Klasse 

Caroline La Cour Cadet (13-14) Individual Pair  

Lærke Kamp Pedersen Cadet (13-14) Individual  

Gustav Blomquist Cadet (13-14) Individual Pair  

Christian Noes-Rasmussen Junior (15-17) Individual Pair Team 

Loke Frandsen Junior (15-17) Individual Team 

Theis M. Hansen Junior (15-17) Individual  

Nikolai Kronborg Junior (15-17) Individual Team 

Emma Rasmussen Junior (15-17) Individual Pair Team 

Nikoline Frølich Junior (15-17) Individual Team 

Trine Banzon Junior (15-17) Individual Team 

Thomas Purup Senior 1 (18-30) Individual Pair  

Sanne Jensen Senior 1 (18-30) Individual Pair  

Amalie Benfeldt Poulsen Senior 1 (18-30) Individual  

Kim Nedergaard Senior 2 (31-40) Individual Team 

Rene Louring Senior 2 (31-40) Individual Pair Team 

Brian Louring Senior 2 (31-40) Individual Team 

Christina List Senior 2 (31-40) Individual Pair  

Anette Olsson Master 1 (41-50) Individual  

Lis Borring Master 2 (51+) Individual  

Louise Lundhøj Senior 2 (31-40) Individual  

Jørn Andersen Master 2 (51+) Individual  

 

Med sportslig hilsen 

Mikael Kronborg 

미카엘  크론  보그 

Formand TEU Teknik,  

Dansk Taekwondo Forbund 

Tlf. +45 2071 7238 

mikkro74@hotmail.com 



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

Udtagelses kriterier for udtagelse til landshold 2015 og 

udviklings og bruttotrup 2016 klar for teknik. 
DTaF talent og elite udvalg i daglig tale TEU teknik er nu klar med udtagelseskriterier til offentliggørelse, det har været en del af den 

udvikling som dansk taekwondo forbund er i gang med, at udarbejde et sæt udtagelses kriterier der er gennemskuelige for alle og for 

udøvere at forstå, samt give landsholdsledelsen et redskab at arbejde med nu og i fremtiden som sikrer et kvalitativt bedre 

udgangspunkt for udtagelserne. 

Udtagelses kriterierne er udarbejdet efter DTaF talent og elitepolitikker som grundpillen, talent og elitepolitikkerne ligger allerede på DTaF 

hjemmesiden. 

 

Det skrevne i udtagelses kriterierne skal opfyldes i indeværende sæson startende 1-2-2015 indtil næste udtagelse, for at kunne komme i 

betragtning. 

 

Vi håber at Taekwondo Danmark vil tage godt imod disse udtagelses kriterier, 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-teknik@taekwondo.dk 

 

Mange sportslige hilsner 

Talent- og eliteudvalget for teknik 

 

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

Træneruddannelse 1  
Første hold i år som har gennemført Træneruddannelse 1 med stor tilfredshed. Stort tillykke. 

 

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

Få tilskud til klubbens bredde- og udviklingsaktiviteter 

fra forbundet 
Hvis din klub er interesseret i at afholde en bredde- eller udviklingsaktiviteter i samarbejde med forbundet, så giver DTaF økonomisk 

tilskud samt konsulentstøtte til en række aktiviteter. Aktiviteter, der støttes, er bl.a. klubudviklingsforløb med forbundets konsulent 

som procesleder, træningstræf, breddetræf, skolesamarbejde og lejre.  

 

Hvis I er interesseret så se mere om retningslinjerne HER, I kan også få mere information ved at kontakte udviklingskonsulent Mia Bergsbo, 

udviklingskonsulent@taekwondo.dk. Her kan I også aftale et møde, hvis I er interesseret I at få en konsulent på besøg i jeres klub til at give nye 

input til udviklingen.  

https://www.taekwondo.dk/tilskudsordninger.asp
mailto:udviklingskonsulent@taekwondo.dk?subject=Tilskud


 

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

US OPEN sølv til Charlotte Bjelke 
Charlotte Paik Bjelke fra Risskov Taekwondo klub/Elite Vest, vandt fredag d. 23. Januar sølv ved G2 stævnet US Open i Orlando, 

Florida USA i -46 kg. – Charlotte vinder 4 kampe på vej til finalen, hvor hun blandt andet slår Yvette Young fra Canada som pt ligger 

nr. 2 på verdensranglisten med 11 – 4 i indledende runde. 

 

Dette er Charlottes anden sølv medalje ved et G stævne på bare 2 måneder, i november fik hun sølv ved Paris Open, næste opgave for Charlotte 

bliver European Club Championsships i Tyrkiet i starten af februar, hvor hun er med resten af Elite Vest holdet af sted, holdet vil bestå af Sarah 

Malykke, Charlotte Bjelke, Louise Overgaard, Emil Lind Sørensen, Martin Hoang og Coach Mike Jensen.  

 

Hilsen 

Mickey Svendsen 

Formand Risskov Taekwondo 

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

Sommerlejr 2015 
Der er godt gang i planlægningen og det bliver helt sikkert et godt program. Der kommer nærmere information i starten af februar. 

  



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

Landsholdet for kamp 2015 er nu udtaget. 
Talent- og eliteudvalget for kamp har nu udtaget vores landshold for kamp 2015. 

 

Udtagelserne er baseret på de indsendte sportslige resultater og opdelt i landshold for juniorer, U21 og seniorer. 

 

Et stort tillykke med de flotte resultater og udtagelsen til landsholdet. Vi ser frem til en ambitiøs træningsindsats i udviklingscentrene samt gode 

resultater til de internationale stævner og internationale mesterskaber i 2015. 

 

Herunder en liste over de udtagne kæmpere: 

 

Junior:  

Navn, Klub, Vægtklasse 

Alberte Knudsen-Nielsen, København, -49 

Louise Christensen, Risskov, -55 

Cecilie Ladefoged, Esbjerg City, -59 

Laura Christina Zapata, Risskov, -63 

Jasmin Andersen, Team Horsens, -68 

Isak Hirsbro, Albertslund, -59 

Hakim Elidrissi, Albertslund, -63 

Wassim El Jiliali, Albertslund, -68 

 

U21: 

Navn, Klub, Vægtklasse 

Sarah Malykke, Risskov, -49 

Arielle Malveda, CPH City, -46 

Martin Hoang, Århus Vest, -54 

Mads Mikkelsen, CPH City, -58 

Casper Morild, CPH City, -63 

Emil Lind Sørensen, Risskov, -68 

Emil Vedel, CPH City, -68 

Alfred Rydahl, Holbæk, -74 

 

Senior: 

Navn, Klub, Vægtklasse 

Charlotte Bjelke, Risksov, -46 

Lisa Kjær Gjessing, Risskov, -57 

 

Mange sportslige hilsner 

Talent- og eliteudvalget 

Dansk Taekwondo Forbund 

  



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

Deadline 31. januar, for forslag til behandling på 

repræsentantskabsmødet i april 2015. 
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet i april 2015. Repræsentantskabsmødet foregår søndag d. 19. april 2015 i 

”Bygningen” i Vejle. Mere info herom senere. 

Forslag, lovforslag og lovændringsforslag skal, for at blive optaget på dagsordenen, skriftligt være Dansk Taekwondo Forbunds sekretariat i 

hænde senest 31. januar og vil blive udsendt sammen med indkaldelsen. 

Forslag kan stilles af Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt klubber underskrevet ved formanden. 

Forslag bedes indsendt pr. e-mail til sekretariatet@taekwondo.dk 

 

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

DTDT er videre til liveshows i talentprogram. 

Dansk Taekwondo Forbunds opvisningshold, DTDT (Danish Taekwondo Demonstration Team) er videre til de eftertragtede liveshows i 

talentprogrammet, ‛Danmark har Talent’ (# talentdk).  

 

Igennem fire kvartfinale liveshows (24/1, 31/1, 7/2 og 14/2) vil DTDT kæmpe mod 27 andre deltagere/hold om en plads i showets semifinale. 

 

“Vi er meget stolte over, at dommerne har valgt at sende os videre til liveshowsne og 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,” siger Bjarke Follin på vegne af DTDT.” 

For at give jeres lokale taekwondo-klub mulighed for at udnytte DTDT’s succes på tv, sammensætter DTaF i øjeblikket en rekrutteringspakke 

med forskellige markedsføringsmaterialer, som I let kan bringe i spil lokalt for at tiltrække nye medlemmer. Der kommer også tips fra DTDT 

omkring markedsføring. 

 

“I Dansk Taekwondo Forbund ønsker vi DTDT et stort tillykke med, at de er gået videre til de eftertragtede liveshows i ‛Danmark har Talent’, 

og vi krydser fingre for, at de går videre til semifinalen”, siger Ejnar Skovgård Mikkelsen, formand for DTaF. “At DTDT nu får endnu mere 

sendetid på nationalt tv, er en unik chance for dansk taekwondo for at vise vores elskede sport frem og for at skaffe flere ny medlemmer til 

sporten. I DTaF håber vi derfor, at rigtig mange af jer vil benytte jer af den rekrutteringspakke med forskellige markedsføringsmaterialer, som I 

modtager inden for nærmeste fremtid.” 

DTDT består af udvalgte udøvere fra hele Danmark, herunder flere tidligere Europa- og Verdensmestre, og de udgør derfor 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.  

 

Følg med på DTDTs facebookside:  

https://www.facebook.com/pages/DTDT-Danish-Taekwondo-Demonstration-Team/57878724832?fref=ts  

 

 

  

https://www.facebook.com/pages/DTDT-Danish-Taekwondo-Demonstration-Team/57878724832?fref=ts


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

Kukkiwon International Instructor Course, foreløbig 

invitation/information  
2-5. april 2015 afholdes kursus på Bosei 

Arrangør: Kukkiwon, Sim Uu Danmark i samarbejde med DTaF.  

 

Organizations Committee (OC):  

Freddie Larsen (Formand)  

Erik Meier (Økonomi)  

Mia Bergsbo(Konsulent – DTaF)  

Søren Holmgård Knudsen (kontaktperson) 

 

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

Meddelelse omkring udviklingscentrene. 
I opstarten af udviklingscentrene har der været uklarhed om, hvor meget udøveren skal træne i udviklingscentret. Det ønsker vi med 

denne skrivelse at præcisere. 

Som det fremgår af samarbejdsaftalen med udviklingscentrene, skal hvert udviklingscenter tilbyde to faste træninger om ugen + en åben træning. 

Det er også det økonomien i forhold til støtten til trænerløn er udregnet efter. 

 

Hver udøver, der er tilknyttet et udviklingscenter, skal træne 2 gange om ugen i det udviklingscenter, som de er tilknyttet.  

 

Det vil sige, at udøveren skal deltage i de 2 faste træninger om ugen, som det udviklingscenter, de er tilknyttet, udbyder. Dette betyder, at 

træningen skal foregå sammen med de øvrige deltagere, der er tilknyttet udviklingscentret, da det er afgørende, at udøverne er samlet for at 

styrke og udvikle træningsmiljøet, idet dette er forbundets intention med hele talentudviklingsindsatsen og baggrunden for ønsket om etablering 

af udviklingscentre. Udviklingscentret er den fysiske enhed, som har indgået aftale med forbundet. 

 

Dog kan der være enkelte undtagelser herfra fx i forbindelse med eksamen eller mesterskabsdeltagelse. Undtagelserne vil fremgå af udøverens 

trænings- og udviklingsplan og skal aftales forud for med udviklingscentret og udviklingscenterkoordinatoren. Der vil i den forbindelse blive 

foretaget en konkret vurdering af hvor den enkelte udøver er i forhold til forbundets talent og elitepolitik. 

 

Herudover har udøveren mulighed for at deltage i en åben træning i et valgfrit udviklingscenter.  

 

Den resterende træningsmængde jf. kravene i talent- og elitepolitikken (se evt. http://www.taekwondo.dk/love_og_politikker.asp), dvs. at et 

talent minimum skal træne 12 timer om ugen stigende til 18 timer om ugen i overgangen fra talent til elite, og for eliten er kravet til 

træningsmængde minimum 20 timer om ugen, skal ske i egen klub, hvilket vil fremgå af udøveren trænings- og udviklingsplan. Denne 

træningsmængde svarer til 6-8 træninger om ugen af 1½-2 timers varighed for et begyndende talent voksende til 9-12 træninger om ugen ved 18 

timer.  

 

Med træningsmængde menes træning i ugens løb. Træningssamlinger kan ikke afløse træninger i udviklingscentret.  

 

Vi er velvidende om, at kravet om træningsmængde er et stort krav at opfylde, men vi må også konstatere at forudsætningerne for at blive et 

talent og blive en anerkendt elite hele tiden øges, hvorfor det er nødvendigt at stille høje krav til en vedvarende og konstant træningsmængde.  

 

Vi ønsker med disse præciseringer, at understøtte at selve formålet med etableringen af udviklingscentrene er at højne niveauet i 

taekwondosporten i Danmark og udvikle træningsmiljøer på højeste niveau, hvor fokus er på talentudvikling. Dette kræver et højt fokus på 

trænerniveau, udvikling kompetente trænere, en øget træningsmængde og en kritisk masse i det enkelte udviklingscenter. 

 

Med venlig hilsen 

Talent- og eliteudvalgene for hhv. kamp og teknik 

 

  

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


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

Udviklingscenterkoordinator  
Ny Udviklingscenterkoordinator i Dansk Taekwondo Forbund fra 1. januar 2015. Dan Bjergvang – hvad og hvem er jeg?  

 

I den nyoprettede deltidsstilling som Udviklingscenterkoordinator i DTaF, håber jeg at kunne bidrage godt og konstruktivt til, at DTaF får stablet 

de nye Udviklingscentre på benene og etableret i fuld drift. Det er mit ønske at få et godt netværk op at stå med centerklubbernes formænd og 

trænere, så vi alle til fælles bedste kan arbejde sammen om det vigtigste – nemlig udøverne. 

 

Min baggrund er kort fortalt, at jeg dels har en mangeårig erfaring som projektleder i både større og mindre projekter – primært indenfor 

forsikring og IT. Dels har jeg gennem ca. 13 år været fægtetræner og har derigennem også arbejdet med talent- og elitefægtere, da min egen klub 

har haft enkelte ungdomsfægtere på landsholdet i fægtning. Desuden har jeg siden marts 2014 været ansat i Dansk Fægte-Forbund som 

projektkonsulent på deltid med det mål at starte nye klubber. En stilling som har basis i KUF i Idrættens Hus, hvor også DTaF’ s øvrige 

medarbejdere og sekretariat holder til. Endelig har jeg gennem ca. 1½ år arbejdet som lærervikar på en større skole i Holbæk, hvor jeg også bor. 

 

Jeg ser frem til at få en god tid i DTaF og håber i den grad på at kunne gøre en forskel. 

 

Med venlig hilsen 

Dan Bjergvang 

 

 

  



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

IT projekt skal sikre let adgang til data, en mere 

tidssvarende hjemmeside og lettere administration i DTaF. 
Projektet blev godkendt i hovedbestyrelsen og skudt internt i gang sidste efterår. I forbindelse med opstarten og for at sikre en rød tråd 

fra vores nuværende til nye løsning lavede vi en aftale med vores IT konsulent Jan Jørgensen om at fortsætte sit engagement både ifm. 

IT projektet og løbende ad hoc IT opgaver.  

 

Projektet startede med en definition af de overordnede behov efterfulgt af invitation af en håndfuld relevante leverandører som gav deres bud på 

en løsning. En leverandør blev valgt og herefter blev der nedsat nogle DTaF arbejdsgrupper indenfor projektets områder og arbejdet gik i gang.  

 

Vi er nu snart klar til de første BETA tests… 

 

Et kort oprids af projektets hovedelementer: 

 Ny moderne hjemmeside der fx tilpasser sig brugerens enhed (hvis brugerne fx benytter sin mobil) 

 Elektroniske pas og lettere administration af medlemmerne via sekretariatet 

 Medlemsside og WEB APP hvor brugeren let kan se tilmeldinger, historik, m.v. 

 Optimeret stævnetilmelding og bagvedliggende administration  

 Specielle funktioner til de nye udviklingscentre 

 

…og meget andet 

 

Samlet set et spændende projekt der har fokus på både at gøre det lettere for brugerne at få adgang til data og samtidigt vil betyde store 

besparelser for forbundet via lettere administration. 

 

De første dele af projektet forventes klart til brugerne i løbet af andet kvartal 2015. 

 

(det vedhæftede billede af hjemmesiden er blot en prototype med nogle midlertidige billeder og layout-forslag) 

 

Mange sportslige hilsner 

IT udvalget 

Dansk Taekwondo Forbund 

  



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

Udtagelser til NM i kamp d. 31. jan. i Trondheim. 
Venligst se vedhæftede liste over kæmpere udtaget til at repræsentere Danmark i kamp ved Nordiske Mesterskaber i Trondheim den 

31. januar.  

Dansk Taekwondo Forbund ønsker alle udtagne kæmpere og deres klubber tillykke med udtagelsen. 

 

Opstillingsgebyret EUR 45 = DKK 335 pr. kæmper skal være indbetalt til Dansk Taekwondo Forbund 7703 – 0001104755 Sydbank, mrk. NM + 

deltagernavn/-e - SENEST 9. JANUAR 2015 for at tilmelding er gyldig og vil blive opretholdt. 

 

De 3 klubber med flest udtagne kæmpere på udtagelseslisten bedes fremsende navn på coachen til TEU-kamp@taekwondo.dk - SENEST 9. 

JANUAR 2015. DTaF refunderer billigste flybillet t/r for de 3 godkendte coaches.  

 

Der henvises i øvrigt til tidligere opslag fra 11. dec. vedr. NM 2015  

 

Med sportslig hilsen 

TEU – Kamp 

 

 

 


