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Glædelig Jul og Godt Nytår 
Kæmpe tak til alle i DTaF for det forgangne år. 

 
Kære alle. 

 

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Håber at I får tid til at nyde julen sammen med jeres venner og familie. 

 

Et utroligt hårdt og spændende år er ved at være slut. 

 

Jeg glæder mig til et endnu mere spændende 2017. 

 

Tak for indsatsen alle gæve Taekwondo folk i Danmark 

 

Masser af jule og nytårshilsener 

 

Søren Holmgård Knudsen  
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ETU og Daedo fortsætter samarbejdet 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Fredericia-stævnet den 21. januar BLIVER 

GENNEMFØRT! 
Der er ved tilmeldingsfristen kun 130 tilmeldte, men vi har valgt at forlænge fristen til årets udgang, i håb om, at der kommer flere til, 

når de nu ved, at stævnet faktisk bliver til noget. 

Der er en del trænings- og kamp-lejre mellem jul og nytår rundt om i landet - I må meget gerne opfordre deltagerne til at få tilmeldt sig :-) 

 

Rigtig god jul  
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Oversigt over brugen af PPS-systemer i 2016 og 2017. 
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VIGTIGT - GAL/GOL licens 
Alle udøvere/ledere, som skal deltage i stævner i januar/februar 2017, hvor der skal ske tilmelding via WTF’s HangAStar 

tilmeldingsportal, SKAL INDEN DEN 22. DECEMBER 2016 have fornyet deres GAL/GOL. 

 
Kære alle Hangastar Club admin, klubber og udøvere. 

 

WTF er i gang med at udskifte ”HangAStar” systemet til ”SIMPLY COMPETE”. 

 

Så skal du deltage i nedenstående stævner: 

German Open 

US Open 

European Kids Championships 

European Club Championships 

Turkish Open 

Egypt Open 

Fujaorah Open 

Slovenia Open 

 

Skal du have fornyet din GAL/GOL inden 22.december 2016(Så har jeg en dag til at få det bragt I orden!). 

 

Årsagen er, at WTF flytter alle oplysninger fra det ene system til det andet i julen. 

 

Jeg vil også opfordre alle andre til at forny, da der i fremtiden ikke bliver mulighed for at få rabat ved flere års licens(Det er i hvert fald ikke det 

der er lagt op til pt.) – Fremadrettet kommer det til at koste 30 EUR pr. år – ID kort kommer til at koste 10 EUR plus fragt, men bliver frivilligt. 

 

Jeg skal nok holde Jer informeret så som muligt vedr. det nye SIMPLY COMPETE 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

  



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

Ny landsholdstræner TEKNIK pr. 1. december 2016. 
Ky Tu Dang har efter forhandlinger gennem de sidste 5-6 uger sagt ja til at tiltræde som Landsholdstræner TEKNIK pr. 15.12.2016. 

 
Ky Tu, som er kendt i hele DTaF har sagt ja til at indgå i det arbejde omkring oprettelse af Udviklings Centre(UC) samt de tætte relationer der 

bliver mellem landsholdstræneren og UC. 

 

DTaF er meget glade for at Ky Tu har sagt ja til det store arbejde, der venter. DTaF er også meget trygge ved at Ky Tu skal stå i spidsen for 

TEKNIK landsholdet i det vi ved, at der kommer nye Discipliner til Poomsae mesterskaber fremadrettet. 

 

Stort velkommen til Ky Tu Dang. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

 

De nye udtagelseskriterier kan ses andetsteds på hjemmesiden under ”Udtagelseskriterier TEKNIK” 
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Udtagelseskravene i forhold til kamp mesterskaber i 2017 

er justeret 
Da datoer og destinationer for junior-EM, U21-EM og senior VM nu er offentliggjort, har vi i TEU-kamp justeret udtagelseskriterierne. 

Der er således foretaget ændringer i udtagelseskriterierne for disse 3 mesterskaber. 

 

I forhold til Cadet-VM er der endnu ikke offentliggjort dato og destination for dette mesterskab. Vi har derfor ikke for nuværende justeret 

udtagelseskravene for Cadet-VM. 

 

Ændringerne i udtagelseskriterierne for junior-EM, U21-EM og senior VM vil du kunne se i de enkelte udtagelseskriterier for de pågældende 

mesterskaber, hvortil der henvises. 

 

Det skal dog kort her kort opsummeres, hvad ændringerne er: 

Det er primært i forhold til U-21-EM, hvor der er ændringer. Men da U-21-aldersgruppen kan gøre sig gældende ved 3 mesterskaber for 

forskellige aldersgrupper, har ændringerne også indflydelse i forhold til junior og senior kriterierne. 

 

Vi har i udtagelses kriterier ønsket at holde fast i linjen om, at der ikke er udtagelsesstævner til det enkelte mesterskab 9 uger før mesterskabet.  

 

U-21-EM: 

Da stævnet ligger tidligt, har vi reduceret i antal kvalifikationsstævner. 

Vi har ændret i forhold til kriterier hvis flere opfylder minimums kriterierne for kvalifikationen i samme vægtklasse. 

 

Junior-EM: 

Stævnet ligger sent på året, og vi har derfor indsat et obligatorisk stævne efter sommerferien, for at sikre, at kandidater er i form efter sommer 

perioden. Til gengæld har vi fjernet et stævne i foråret.  

Vi har indført kompensationsmulighed for kampkravet ved evt. deltagere ved U-21-EM. 

 

Senior-VM: 

Der er sat et forbehold ind i forhold til Presidents Cup, såfremt det placeres for tæt på VM. 

Der er indført kompensationsmulighed for kampkravet ved evt. deltagere ved U-21-EM. 

 

Den 14.12.2016 På TEU-kamps vegne, Ole Knudsen-Nielsen 
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Udviklingscentre teknik 
TEU teknik er nu blevet færdig med at revidere UC-konceptet. 

Der vil i løbet af 2017 blive etableret Teknikudviklingscentre, således at der i første omgang bliver to i Øst og to i Vest. 

Ansøgningerne til at blive udviklingscenter vil blive behandlet løbende og der kan forventes svar på ansøgningen inden for 14 dage. 

Vi opfordrer til at alle interesserede klubber søger - særligt i Jylland. 
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Copenhagen City Taekwondo Klub gør en forskel for 

udsatte børn og unge 
Copenhagen City Taekwondo Klub har i et stærkt samarbejde med Tagensbo Skole fået forankret en indsats for udsatte børn og unge. 

Gennem taekwondo bliver børnene og de unge mere aktive, de får en bedre trivsel på skolen, og så er der en del af dem, som normalt 

aldrig ville komme ind i foreningslivet, der får sig en fritidsaktivitet. 

 
”Min datter er blevet bedre til at indgå i sociale relationer”.  

 

”Min søn er blevet bedre til at sætte grænser over for andre børn”.  

 

”Min søn har fået bedre kropskontrol og bedre selvdisciplin”.  

 

”Min søns evne til at lære i skolen er steget brat”. 

 

Sådan lyder det, når Farooq Rashid læser op fra beskeder, som forældre har sendt til ham. Farooq er formand for Copenhagen City Taekwondo 

klub og har efterhånden samlet en del tilbagemeldinger fra glade forældre i sin indbakke.  

 

Klubben startede et hold for udsatte børn op i 2013 i samarbejde med DGI Playon CPH, Københavns Kommune og Tagensbo Skole. Formålet 

var at forebygge udsathed hos børn og unge gennem taekwondo. Holdet er, her tre år efter opstart, solidt forankret og selvkørende. 

 

Skolen køber hvert år 10 ud af de 12 pladser på holdet til deres elever. Skolen henviser relevante elever til holdet og støtter dem også med en 

dragt. Eleverne behøver nødvendigvis ikke at have en diagnose, men hvis lærerne vurderer at en elev vil få noget ud af holdet, så henviser de. 

Det kan f.eks. være fordi at eleven er urolig i klassen, ikke kan koncentrere sig og har svært ved at lytte efter. Det kan også bare være elever, 

som ellers aldrig ville komme til at gå til noget uden for skoletid, fordi de kommer fra et udsat hjem. 

 

Michael Bødkerholm Olesen, som er inklusionspædagog på skolen fortæller: 

 

”Den effekt, vi ser hos eleverne, der deltager på holdet, er, at det bliver meget mere naturligt for dem at lytte efter og modtage fællesbeskeder. 

Der er samme regler i klassen, som der er på taekwondoholdet. Det er bare mere sort og hvidt til taekwondo. Det smitter af på opførslen i 

klasselokalet”. 

 

Instruktøren på holdet er Sami Rashid, som er 18 år. Sami har mange års erfaring som udøver og instruktør i taekwondo. Sami har 

indlevelsesevnen og ved, hvordan børnene på holdet tænker, da han selv har ADHD. Han kan derfor sætte sig ind i børnenes udfordringer og 

behov.  

 

Copenhagen City Taekwondo skriver på deres hjemmeside, at taekwondo adskiller sig i sin opbygning fra andre fysiske aktiviteter i deres 

virkning på specielt børn med bl.a. ADHD. Træningen foregår nemlig igennem en systematisk indlæring, efterlevelse af regler og retningslinjer, 

konstant inddragelse af individet i gruppen (forstærkning af tilhørsforholdet til gruppen), gensidig hjælp og konstruktiv kritik og opbyggelse af 

en stærk følelse af gruppesammenhold med fælles mål og ideologi. 

 

Specielt børn med ADHD, der træner kampsport i modsætning til andre idrætter, ses forbedre sig væsentligt på disse områder. 

 

Klubben har, udover holdet for udsatte børn, to andre specialhold: Et for piger med tørklæde og et for kvinder med tørklæde. Og her slutter det 

ikke. Klubben vil gerne snart starte et begynderhold op for store drenge over tolv år, så de får noget andet at tage sig til end at hænge ud på 

gaden. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Facts om holdet 

 

Holdet kører en gang om ugen i én time. 

 

Aldersgruppen er fra 8 år og op. 



 

Svære diagnoser eller svære tilfælde kan klubben dog ikke tage imod. Eksempelvis børn der har svært ved autoriteter.  

 

Holdet har fem regler som gennemgås til hver træning gang, så børnene lærer dem. Reglerne er også en del af gradueringen: 

 

1) Taekwondo må ikke bruges uden for træningssalen 

 

2) Vi er gode venner. Man må ikke slå på hinanden eller skændes til træning.  

 

3) Man taler pænt og bander ikke.  

 

4) Man må ikke gå fra træningen uden at spørge træneren først. 

 

5) Man rækker altid hånden op, når man vil sige noget 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Hvis man som klub er interesseret i at starte aktiviteter op for udsatte børn, har Farooq et par gode råd: 

 

• Det er ikke bare endnu et børnehold, så man kan ikke bare sætte en tilfældig af de unge taekwondoudøvere fra klubben til at være instruktør. 

 

• Hav omtanke. Find en kvalificeret træner. En der ved noget om målgruppen. En der har erfaring og pædagogisk indsigt. 

 

• Træningen bør tage udgangspunkt i anerkendelsesundervisning. Børnene skal roses for det de kan, og det de gør. Børnene skal ikke udstilles og 

ikke straffes. 

 

• Undgå forældre i salen. Fokus skal være på træneren – ligesom i skolen, hvor fokus skal være på læreren  
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Udviklingskonsulenten takker af 
Efter knap fem år i DTaF takker vores udviklingskonsulent, Mia Bergsbo, af for nu. Mia har besluttet at søge nye udfordringer. 

Dansk Taekwondo Forbund siger mange tak for den kæmpe indsats Mia har ydet specielt her til sidst, hvor Mia i den grad har hjulpet HB med at 

blive rigtig klar til DIF’s nye strategiske spor. Mia ønskes alt muligt held i hendes nye stilling. 

 

Udviklingskonsulentstillingen vil efter en drøftelse med DIF blive opslået ledig. Mias mail vil blive videresendt til sekretariatet. 

 

Sekretariatet vil i perioden fra Mias afgang (ultimo uge 49) til der er ansat en ny samle diverse henvendelser. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 
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Tilretning af teknikstævneregler til WTF regler fra 1. 

januar 2017. 
Vi har tidligere kørt med danske tilpassede regler for, at en deltager med en højere bæltegrad, kan deltage i lavere grupper (mix/team). 

Og at f.eks. to drenge eller to piger kunne stille op sammen i Mix, ligesom to piger og en dreng (eller omvendt) kunne stille op i Team.  

 

Denne regel bortfalder pr. 01/01-2017. Hvor der køres stævner efter WTF reglementet.  

 

Man kan derfor ikke gå mix/team efter de danske regler mere, fremover kun dreng/pige i mix og samme køn i Team. 

 

Se WTF reglerne her: http://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp 

 

Bemærk venligst også reglerne for protest ved afholdelse af teknikstævner, med hensyn til skema og gebyr.  

http://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp
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Ny dato - Fredericia Cup 2017 KAMP - OBS FLYTTET 
Fredericia Hallerne havde lavet en fejl og ikke havde plads den 14.1. Derfor afholdes stævnet 21/1-2017! 
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Informationsmøder 
Der er to informationsmøder om eliteidræt og ungdomsuddannelser i december, henholdsvis d.1/12 hos TeamCPH og d.6/12 hos 

TeamDanmark.  

Nørrebro Taekwondo Klub vil i samarbejde med TeamCPH oprette en TKD linje med tilbud om morgentræning to gange om ugen, en fysisk 

træning og en TKD træning i skoletiden.  

Så for de som er seriøse med idrætten, er det vigtigt at møde op til informationsmøderne som er vedhæftede her! 

Mere information om Team Copenhagens Eliteakademi HER 
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Kender du Årets Energibundt? 
Prisen "Årets Energibundt" går til en frivillig træner, holdleder, stævnearrangør eller en anden, der med en særlig indsats og 

engagement bidrager til sammenholdet i idrætsforeningen. 

 
DONG Energy hylder det fantastiske arbejde, der lægges i idrætsforeningerne. Derfor har energiselskabet søsat prisen Årets Energibundt med en 

præmie på 75.000 kroner.  

 

Alle danskere kan indstille en person til prisen. Prisen er på i alt 75.000 kroner. Der er 50.000 kroner til den forening, hvor indsatsen lægges og 

25.000 kroner til modtageren af Årets Energibundt. 

 

Bemærk også, at de nominerede bliver inviteret til sportsgallashowet Sport 2016 den 7. januar i Herning sammen med 20 medlemmer fra 

klubben. 

 

Indstil din kandidat til Årets Energibundt senest 29. november via dette link: http://dong.client03.moski2.net/  
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Sidste INFO vedr. Junior VM 2016 i Canada 
Link til OVERALL RESLUTS 

 
http://www.worldtaekwondofederation.net/competition/wtf-world-junior-taekwondo-championships/11-2016/results/  

 

  

http://www.teamcopenhagen.dk/eliteidraetsakademi/om-team-copenhagen-eliteidraetsakademi/
http://www.teamcopenhagen.dk/eliteidraetsakademi/om-team-copenhagen-eliteidraetsakademi/
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Junior VM 2016 - 5.dag 
Jasmin ude efter 1. kamp 

 
Jasmin tabte 13-3 til Mexico og dermed ude af VM. 

 

Hele holdet tager hjem i morgen og lander alle i DK tirsdag eftermiddag 

 

Samlet resultatliste fra VM kommer senere. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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Junior VM 2016 – 4.dag. 
Link til: Finalisterne og resultater. Korea har vundet 6 guld ud af 16 vægtklasser Iran har vundet 2 guld ud af 16 vægtklasser Tyrkiet 

har vundet 2 guld ud af 16 vægtklasser  

 
Finalisterne: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/golds-go-to-canada-russia-turkey-and-korea-on-day-4-of-2016-wtf-world-taekwondo-junior-

championships/  

 

Resultater: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/competition/wtf-world-junior-taekwondo-championships/11-2016/results/  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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WTF-GMS 
World Taekwondo Global Membership System. Møde med GMS-manager, Kabir Kar. 

 
Farooq Rashid og undertegnede benyttede chance, at Karbir Kar var i Canada.  

 

WTF er ved at udvikle et nyt system til erstatning for Hangastar-systemet, som lige nu bruges til GAL/GOL licenser. 

 

Farooq var med, da han er Club-admin og derfor var det vigtigt for mig også at få en bruger på næste trin med til at fremføre DTaF’s forslag. 

 

Vi fik en gennemgang af det nye system og Farooq meldte sig som tester, hvilket Kabir Kar var meget glad for. 

 

Vi ser frem til at det nye system kommer her i december 2016. 

Alle data bliver overført fra Hangastar på nær password samt, at hver enkelt skal have en unik e-mailadresse(dvs. at en mailadresse ikke må 

bruges flere gange). 

 

Tilmelding til stævner mm vil foregår vi Hangastar i første kvartal 2017. 

 

Vi skal nok vende tilbage med mere info i december/januar. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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Junior VM 3.dag 
Jasmin klar, resultatlister og finalisterne + Stort tillykke til alle de danske mestre. 

 
Jasmin klar til i morgen: 

 

Vejning vel overstået. Jasmin kæmper i morgen kamp nummer 5 på center banen. Det bliver ca. kl. 10:00 lokal tid. 

 

 

Træknings- og resultatlister dag 3: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/competition/wtf-world-junior-taekwondo-championships/11-2016/results/  

 

 

Finalisterne fra dag 3: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/chinese-taipei-turkey-china-iran-capture-gold-medals-on-day-3-of-2016-wtf-world-taekwondo-

junior-championships/  

 

Jasmin, Nicolai, Bjarne, Farooq og Søren ønsker alle tillykke med DM-titlerne 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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Arena Fyn fyldes af kampråb lørdag 
Arena Fyn fyldes af action, når landets bedste taekwondo udøvere indtager Odense. Dansk Taekwondo Forbund præsenterer på lørdag 

top taekwondo i samarbejde med Odense Kommune, Udvikling Fyn, Budoxperten og den Koreanske Ambassade i Danmark. Årets DM 

har således over 400 deltagere, som skal konkurrere om godt 100 DM titler i både kamp og teknik i Arena Fyn. 

 

Igen i år indrammes DM eventen af ad on aktiviteter for børn. DTaF har igen fået en sponsoraftale med den Koreanske Ambassade, som bl.a. 

betyder at forbundet har kunnet lave et specielt børneområde ”Korea Kids Zone” med hoppeborg og aktivitetsbane.  

Der bliver i år konkurreret på hele 8 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 kl. ca. 12.45 og igen ca. kl. 

15.15. 

 

”Vi er utrolig glade og stolte over klubbernes 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 medarrangører fra Team Odense, 

Munkebo og Skanderborg 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 været en uvurderlig støtte for DM og andre 

DTaF events de seneste år.” udtaler DM arrangør Torben Sachmann Hansen fra DTaF.  

 

Her følger lidt praktiske oplysninger: 

 

Dato/Program: 

Lørdag, den 19. november 2016: 

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/Præmieoverrækkelse 

Med forbehold for ændringer ! 

 

Sted: 

Arena Fyn 

Ørbækvej 350 

5220 Odense SØ  

 

Arrangør: 

Dansk Taekwondo Forbund Events i samarbejde med  

Team Odense, Skanderborg og Munkebo Taekwondo Klub 

 

Partnere/sponsorer: 

Udvikling Fyn P/S – Sport Event Fyn, 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 
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Junior VM 2016 - 2.dag 
Sammendrag af Nicolais kamp. Reslutat- og trækningslister samt lidt om finalisterne 

 
Sammendrag af Nicolais kamp: 

 

Nicolai møder i første kamp en stærk modstander fra værtsnationen Canada. 

Kampen starter desværre med et hovedspark, som lukker lidt ned for Nicolai. I anden omgang kommer Nicolai stærkt igen, men desværre 

udligner og forøger canadieren føringen. 

Nicolai kæmper hårdt for at komme igen. Med et hovedspark som modstanderen ”får” og et som Nicolai ikke får bliver det desværre ti en 

canadisk sejr på 11-7 

Tak til Nicolai for indsatsen. Det er ikke sidste gang vi ser ham til et mesterskab. 

Vi ser frem tik Jasmin skal i kamp på søndag. 

 

Resultat og trækningslister dag 2: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/result-for-day-2-wtf-world-taekwondo-junior-championships-burnaby/ 

 

Mere om finalisterne dag 2 

http://www.worldtaekwondofederation.net/korea-and-thailand-capture-golds-on-day-2-of-the-2016-wtf-world-taekwondo-junior-championships/  

 

Med venlig hilsen 

Farooq Rashid 

 

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

Junior VM 
Canada vinder 11-7 over Nicolai 

Mere kommer senere  
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Junior VM 2016 
David Coupar er også i action i den nye dommer uniform 

 
David Coupar er DTaF's internationale dommer i Burnaby, Canada.  

 

Det er godt nok blivet nogle hvide folk på kamparealet. 

 

Godt at kæmperne har vest på. 

 

Ser frem til at se Farooq Rashid i jakkesæt :-) :-) 

 

Gode hilsener fra Canada 

 

Søren Holmgård Knudsen 
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Junior VM 2016 - 1.dag 
Indmarch, resultater, lidt om finalisterne samt THF 

 
Jasmin klarede indmarchen alene: 

 

Da åbningen let kunne trække ud valgte vi at sende Nicolai hjem og hvile så han kunne blive 100% klar til 2.dags kampe. Dermed måtte Jasmin 

klare indmarchen alene.  

 

Resultater Junior VM 1. dag: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/result-for-day-1-wtf-world-taekwondo-junior-championships-burnaby/ 

 

Mere om de enkelte finalister: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/iran-korea-and-vietnam-capture-golds-on-day-1-of-2016-wtf-world-taekwondo-junior-

championships/  

 

The Taekwondo Humanitarian Foundation (THF): 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/taekwondo-humanitarian-foundation-thf-signs-mou-with-city-of-burnaby/  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk 

+45 24664872 

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

Junior VM 2016 
Nicolai Andersen har klaret dagens indvejning og er klar til morgendagens kampe i -55 kg. 

 

Nicolai skal kæmpe omkring kl. 11 lokal tid. 

Hilsen det danske team 
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WTF Generalforsamling 2016, Canada 
Link til GA 

 
Generalforsamling generelt: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/wtf-holds-27th-general-assembly-in-burnaby-canada/  

 

Ændringer kamp: 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/taekwondo-competition-rules-altered-to-make-sport-dazzle-and-excite-changes-adopted-at-wtf-

general-assembly-in-canada/ 

 

Jeg vil senere i dag få skrevet lidt mere om min oplevelser fra GA. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk 

 

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

Nordiske 2017 
28+29 januar 2017 i Trelleborg 

 
Fik lige talt med Sverige og Finland ved WTF's generalforsamling og ved den lejlighed fik jeg hilst på Sveriges nye formand, Jacob Asp. 

 

Der bliver kamp på begge dage samt Poomsae om søndagen. 

 

De lover snarest at komme med en invitation 

 

På billedet ses den nye tyske formand Stefan Klawiter sammen med vores finske og svenske venner. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk 

+45 24664872 
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Poomsae VM til Vejle, Danmark i 2020. 
Første vigtige step blev opnået i går. 

 
Vi (Flemming Jensen, Vejle TKD Klub og Torben Sachmann Hansen Skanderborg TKD Klub og jeg) er ovenud glade for, at vi fik tildelt 

Poomsae VM 2020 

 

Det er dog ingen hemmelighed at dette VM 2020 projekt er kommet ind lidt fra siden (Juni 2016). Derfor skal der de næste måneder arbejdes 

ligeså hårdt som de sidste 4 måneder. 

 

Tillykke til alle :-) 

 

Med sportslig hilsen 

Formand, DTaF Søren Holmgård Knudsen 

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

Gratis online kursus om løn, godtgørelse og gaver 
Den 28. november 2016 afholder Skat, i samarbejde med DIF og DGI, et online kursus om skatteregler for foreninger. Kurset er gratis, 

og det henvender sig til klubledere og andre frivillige.  

 
Vil du være helt skarp på reglerne for løn, skattefri omkostningsgodtgørelse og gaver til trænere og bestyrelsesmedlemmer i foreningen? Så 

tilmeld dig dette online-kursus. 

 

Hvornår: 28. november 2016 kl. 19.00 - 20.00 

Hvor: Online, Danmark 

 

På online-kurset fortæller medarbejdere fra Skat om: 

 

- Løntyper og udbetaling af løn 

 

Regler og satser for omkostningsgodtgørelse; 

- Telefon/internet, admin. og vask af tøj 

- Diæter og kørsel 

- Kontingenter, faglitteratur og kurser 

 

- Regler for gaver 

 

Anbefaling 

Det kan være en ide, at lade onlinekurset være en del af et bestyrelsesmøde, så alle i bestyrelsen har den samme information om reglerne. En fra 

bestyrelsen tilmelder sig kurset og modtager linket til kurset. På afviklingstidspunktet logger man på, og den øvrige del af bestyrelsen kigger 

med – evt. på storskærm. 

 

Praktiske informationer 

- 3 dage før kurset modtager du et link på mail. 

- Kurset er gratis og varer 1 time 

- Du kan deltage alle steder, hvor der er en Internetforbindelse 

- Du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål undervejs 

 

Tilmelding under "SKAT, løn, godtgørelse og gaver" på dette link: 

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-klubledere-s-og-s-andre-s-frivillige/foreningsdrift  
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Det danske hold vel ankommet til Barnaby, Vancouver, 

Canada. 
Vi blev velmodtaget efter lang ventetid for at komme igennem Canada Border Service Agency. Der var ingen problemer udover en 

kæmpe kø samt lidt problemmer med busserne fra lufthavn til hotel 

 
David Coupar, International dommer 

Nicolai Andersen, Junior herrer -55 kg 

Farooq Rashid, Coach 

Søren Holmgård Knudsen, Head of Team 

 

Ankom i går trætte til hotel kl. 16:00 lokal tid. 

Tak til Nicolai og Farooq for at ville vente på at jeg fik afleveret det danske VM 2020 Poomsae bud. 

 

I dag står det på: 

Registrering (Søren - kl. 09) 

Præsentation af DTaF’s Bud på Poomsae VM i Vejle 2020 (Søren – kl. 13-18) 

Head of Team møde (Farooq kl. 14-18). 

 

Jasmin Andersen, Junior damer +65 kg. og Bjarne Johansen, Coach, støder til os andre senere i dag :-) 

 

Så formanden måtte starte morgenen med stærk kaffe. 

 

Med sportslig hilsen 

Head of Team 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk 

+45 2466 4872 
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ER DU ÅRETS TEKNIK-DOMMER 2016? 
Når Danske Taekwondo Mesterskaber 2016 løber af stablen lørdag den 19. November 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 2016” 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 nationale eller internationale stævner i 2016.  

 

Sidste år blev Ib Tromholt fra Bornholms Taekwondo Klub kåret som Årets Teknik-Dommer.  

 

Indstillingen skal sendes til lisalentsdk@gmail.com og være modtaget senest torsdag den 17. November kl. 12.00. 

 

 

Med venlig hilsen  

Dommerudvalget Teknik 



 

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

 

ASTRID ER REDDER OG LANDSHOLDS-UDØVER. 
Artikel i Falcken nr. 4 November 2016. 

 

Læs vedhæftede fil HER. 

 

God artikel kære kollega. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand DTaF og redder i Aarhus 

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/November/Atrid_Dinesen_i_FALCKEN_-_Personaleblad_for_Falcks_Personalefor.pdf
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Gode input fra klubberne til styrkelse af forbundet 
I slutningen af oktober blev der holdt dialogmøderne med klubberne. Baggrunden for møderne var, at forbundet skal til at lave 

strategier for de næste fire år. 15 klubber mødte op, og de kom med en masse gode input til, hvordan forbundet kan styrkes.  

 
Alle input er noteret ned og vil blive taget op til overvejelse i den kommende proces med at sætte mål og lave handleplaner. 

 

Herunder kan du se, hvad der kom af input. 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til udvikling@taekwondo.dk. 

 

Overordnet: 

Et samlet forbund bør være det overordnede mål. 

Lige nu er vi et splittet forbund. 

Inkluderende forbund med tilbud for alle målgrupper – især børn og unge. 

 

Gradueringer: 

Stor forskel på gradueringer i forskellige klubber. 

Flere samlinger for gradueringsberettigede. Flere muligheder for dialog. 

Forbundet skal ikke styre gradueringer. 

Klubberne skal feje foran egen dør. 

Optimering af elektroniske pas, så gradueringer kan kontrolleres. 

DTaF bør udlicitere graduering og ikke udbyde selv. 

Fællesskab for sabumnim’er. 

Netværk fra danfortræninger er guld værd. 

Fastsæt minimumskrav/rammer der læner sig op ad internationale regler for graduering i DTaF – hvordan klubberne selv gør det, er op til den 

enkelte. 

Danmark er blandt de mere konservative lande ift. graduering. 

 

Uddannelse: 

Trænger til fornyelse 

Større fokus på at deltagerne lærer at undervise - lærer at være på. 

Skal være attraktivt for børn og unge 

Hjælpetræneruddannelse fungerer ikke. Kun attraktiv fordi, det er et krav til sort bælte. 

Afskaf 1-2-træner som krav til sort bælte. 

Unge, der gerne vil lære, får ikke noget ud af træneruddannelserne – formen bør ændres. 

Flere kurser til unge. 

Flere specifikke kurser – både ift. indhold og målgruppe. 

Man kan give flere støttekroner til udviklingscentre og forpligtige dem til at varetage hjælpetræneruddannelse og andre kurser lokalt. Vil skabe 

bedre netværk og fællesskab. 

 

 

Klubservice: 

Forbundet skal hjælpe klubberne med at fastholde. 

Forbundet skal hjælpe med markedsføringsmateriale. 

Fokus på, hvad der giver mening for den enkelte klub. Ingen snævre tilbud fra forbundet, men skab plads til at klubberne selv kan. bestemme 

hvad de vil lave inden for rammerne. 

Medlemsblad eller redaktion på Facebook. De gode historier skal ud. 

 

 

Fastholdelse: 

Styrk det sociale i og på tværs af klubber. 

Inddrag de unge. 

Dygtige instruktører: gør det nemmere at få inspiration. Vidensdeling (best practice, de gode historier). 

 



Licens: 

Synliggør hvad man får for pengene. 

 

Stævner: 

For stort, for dyrt, for forkromet. 

Kan niveauet sænkes på nogle af stævnerne. 

DTaF bør stille drejebog, dommerliste og udstyr til rådighed for venskabsstævner. 

Overgang fra uden hovedkontakt til med hovedkontakt er for brat. Blødere opstart. 

Skab gode muligheder for at få mange kampe. Det er langt at tage for kun én kamp. 

Tilmelding i tide: gør det meget dyrt at tilmelde sig sent. 

Mangel på anerkendelse af dommere. 

Bedre løn til dommere. 

Danske stævner skal ikke konkurrere med hinanden – bedre kalender. 

Tiltræk flere internationale deltagere med G-stævner. 

Opdel stævner i målgrupper. 

Færre kampstævner; vi er ikke nok medlemmer endnu. 

 

Talent og elite: 

Bedre kommunikation om, hvad klubberne kan bruge udviklingscentre til. 

Mangler en kritisk masse; ikke nok til sparring. 

Støt op om de kæmpere, der er på vej til elite. Lav en plan for dem. 

 

Administration og organisation: 

Hjemmesiden trænger til en kærlig hånd. 

Statistik på hvad sekretariatet spørges om, så der kan lægges en FAQ på hjemmesiden. 
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Ansøgning om stævne under DTaF. 
Danish Open Poomsae 2017. 

 
Kære alle. 

 

Kolding Taekwondo Klub ser sig ikke i stand til at afvikle stævnet den 27.maj 2016.  

 

Derfor kan alle klubber under DTaF nu ansøge om at blive arrangør. 

 

Ansøgningen skal som minimum indeholde: 

 

• Arrangørklubber(navn/e): 

 

• Kontaktperson: 

 

• Hal og oplysninger om hal: Adresse, Kapacitet (antal baner), cafeteriamuligheder, mødelokaler, spiselokaler til dommere og officials, samt 

adgangsmuligheder for opstilling af udstyr aftenen før, samt mulighed for at modtage/opbevare baneudstyr fra DTaF. 

 

• Bespisning af dommere og officials: Morgen-middag og aftensmad (evt. sandwich) af god kvalitet. 

 

• Antal hjælpere klubben kan stille til rådighed. Til A-Klasse stævner skal der være min. 3 hjælpere til hver bane, hvoraf 1 hjælper skal fungere 

som indkalder, iklædt sort jakke/blazer og mørke bukser. Min. en person skal være fyldt 18 år. 

 

• Der udover skal der være hjælpere til opstilling og nedtagning af baner, udstyr m.v. 

 

• Personale ved banepc'erne 

 

• Speaker skal kunne og være villig til at speake på engelsk - hver gang. Har været et problem, hvor der er udenlandske deltagere med. 

 

• Er klubben villig til at betale for at blive godkendt til et ETU A class stævne (1500 EUR i 2016)? 

 

• Kolding Taekwondo klub har tilbudt at stille deres knowhow til rådighed. 

 

• Motivation for at ansøge stævnet 

 

 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 30.november 2016. 

 

Ansøgning sendes til: Anders Banzon, teknikadm@taekwondo.dk  

 

 

Med sportslig hilsen 

DTaF’s Turneringsudvalg 
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INFO GAL/GOL ID-kort 
Bestilte ID-kort til afhentning ved DM 2016 

 
Følgende klubber (både kamp og teknik) kan afhente kort ved Stævneadministrator Jan Jørgensen: 

 

Amager (1 kort) 

Bornholm (2) 

Copenhagen City (1) 

Esbjerg City (1) 

Esbjerg Cheong Yong (1) 

Grindsted (1) 

Holbæk (2) 

Islev (1) 

Odense TKD Klub (2) 

Team Odense (3) 

Odense City (1) 

Roskilde (1) 

Rødovre (1) 

Solrød (1) 

Sundby(3) 

Varde (1) 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  
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Præcisering af udtagelsesbetingelserne i forbindelse med 

DM i kamp 2016 
TEU-kamp skal hermed præcisere, at en given guldmedalje vundet ved DM-2016 i kamp, at den vundne kamp vil tælle med ved 

afgørelsen om udtagelse til mesterskabet i 2017 uagtet hvilken vægt eller aldersklasse guldmedaljen er vundet i.  

 
Dette betyder, at hvis man skifter vægtklasse og ved ansøgningen om udtagelse søger udtagelse i en anden vægtklasse eller aldersklasse vil man 

kunne tage en vunden kamp med uagtet om der er tale om vægtklasseskift eller oprykning i alderskategori fra eksempelvis cadet til junior eller 

fra junior til senior. 

Det skal endvidere samtidig præciseres, at det kun er guld-medaljer, hvor der minimum er vundet en kamp som kan tælle med ved 

kvalifikationen. DM-guld-medalje uden vunden kamp godskrives således ikke i kampregnskabet. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Orientering om overvejelse af mulige ændringer af 

udtagelseskravene i forhold til U-21-EM 2017 indenfor 

kamp. 
ETU har nu offentliggjort at U-21-EM 2017 forventes afholdt i løbet af april måned 2017.  

Men der er endnu hverken præcis dato eller destination for mesterskabet. Vi har set de forgangne år at netop U-21-EM flere gange er blevet 

flyttet såvel tidsmæssigt som destinationsmæssigt. 

Da datoen endnu ikke er endelig vil vi i TEU afvente med at tilrette udtagelseskravene til vi har en præcis dato og destination for dette 

mesterskab.  

 

På TEUs vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Ny DTaF Stævneadministrator KAMP 
Dorte Sørensen overtager Stævneadministrator jobbet efter DM 2016. 

Dorte er et kendt ansigt ved DTaF’s kampstævner, hvor hun i mange år har fungeret som stævneleder. 

 

Dorte har sagt ja til at have både funktionen som Stævneadministrator Kamp og Stævneleder Kamp. 

 

Dermed har DTaF både en stævneadministrator TEKNIK, Anders Banzon og en stævneadministrator KAMP, Dorte Sørensen. 

 

Denne opdeling skulle gøre at arbejdspresset ikke bliver så stort på funktionen som stævneadministrator. 

 

Dorte og Anders vil have en naturligt samarbejde i forhold til stævnekontrakter, stævneudstyr mm. 

 

Jan Jørgensen og undertegnede vil efter DM trække os tilbage og være back up, hvis det skulle blive nødvendigt. 

 

Jeg er meget tilfreds med at DTaF nu har så kompetente personer på så vigtige poster 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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INFO vedr. Talent/Elite Området 
I længere tid har miljøet omkring Tekniklandsholdet været turbulent og omstridt af mange årsager.  

Vi har derfor sat et større arbejde i gang med at omstrukturere talent- og eliteområdet, da der er behov for fornyelse/nytænkning.  

Dette betyder at: 

• Landsholdstræneren og de assisterende landsholdstrænere er blevet fritstillet. 

• Bruttoholdet er nedlagt for resten af 2016.  

• De nuværende udtagelseskriterier til Bruttohold og Tekniklandshold er ophævet og fjernes fra DTaF’s hjemmeside. 

Vi forventer, at den nye struktur og de nye udtagelseskriterier er på plads senest 31/12 2016. 

Indtil da bedes al henvendelse vedr. Bruttohold rettes til undertegnet. 

 

Vi ser frem til sæson 2017 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Winther 

Formand TEU-TEKNIK 

teknik@taekwondo.dk  
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Er Danmarks bedste holdkammerat fra Dansk 

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

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

træningsgruppe. 

 
Jagten er gået ind på at finde Danmarks bedste holdkammerat. Frem til 13. november 2016 kan man på www.fidusbamsen.dk indstille en ung i 

alderen 12 til 19 år til DIF og Nordea-fondens Fidusbamse. Prisen vil blive uddelt til en ung fra en af Danmarks Idrætsforbunds foreninger, som 

kan glæde sig over andres præstationer, altid udviser fair play og bidrager til fællesskabet på holdet eller i træningsgruppen. 

 

Man indstiller en person ved at uploade et billede af vedkommende og svare på et par spørgsmål. 

 

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

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

 

Den endelige vinder af DIF og Nordea-fondens Fidusbamse vil blive afsløret og få overrakt prisen 7. januar til gallashowet SPORT 2016 i 

BOXEN i Herning.  

 

Ville det ikke være fantastisk, hvis det blev en taekwondoudøver, der vandt 

 

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

Kompetencerne skal styrkes. 
Få papir på træner 2 på bare 4 måneder 

Vi skriver til dig, fordi du inden for de sidste par år har afsluttet træner 1, et eller flere af modulerne på træner 2 eller har været tilmeldt et kursus 

på træner 2, som er aflyst. Vi vil derfor, via denne direkte invitation (se vedhæftede filer), gøre en ekstra indsats for at sikre, at kurserne bliver 

gennemført. Vi udbyder derfor træner 2a-2b og 2c inden for en periode på 4 måneder, således at du allerede inden sommeren 2017, kan have 

færdiggjort træner 2 uddannelsen. Det kan være, at du mangler et enkelt modul, måske hele pakken. 

 

Alle tre kurser foregår hos Københavns Taekwondo Klub på følgende datoer: 

 

• Træner 2 a: 25-26/2 - 2017 

• Træner 2 b: 29-30/4 - 2017 

• Træner 2 c: 17-18/6 - 2017 

 

Der er et krav om, at der skal være min. 15 deltagere på hvert kursus. Hvis det skal lykkes er det vigtigt, at vi alle bakker op og får tilmeldt os 

hurtigt. Det nytter ikke noget at alle venter til sidste øjeblik.  

 

Jeg håber, at vi ved fælles hjælp lykkes med at gennemføre hele træner 2 uddannelsen og vise, at det kan lade sig gøre, når vi sammen sætter os 

et mål.  

 

På forhånd – tak for opbakningen! 

 

Med venlig hilsen  

 

UC Administrator 

Henning Hansen 

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/2016/Traener_2/2017-02-25_Traener_2_a_Koebenhavn_TKD.DOC
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/2016/Traener_2/2017-04-29_Traener_2__B_Koebenhavn_TKD.DOC
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/2016/Traener_2/2017-06-18_Traener_2_c_Koebenhavn_TKD.DOC


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

Træningscamp 
UC Rødovre inviterer til træningscamp 12. november.  

De sidste detaljer til DM kan finpudses og du har mulighed for at få guldkorn fra OL Sølvvinderen i RIO, bryderen Mark O. Madsen.  

Se hele programmet for dagen HER.  

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

RETTELSE STÆVNEINFO NO 1 – DM 2016. 
Indvejning er fra 20.00-22.00 

StævneINFO No 1 - DM 2016. 

 

Krav til deltagerne kamp.  

På et møde i turneringsudvalget den 10.oktober 2016 er det blevet besluttet, at man ekstraordinært ville give dispensation i forhold til krav om 

4.kup for at kunne kæmpe avanceret.  

 

Så udøvere der efter de gamle regler kæmpede avanceret kan tilmelde sig i børn, cadet, junior og senior. Vi tager for givet at klubber ikke 

tilmelder udøvere der ikke opfyldte de gamle krav.  

 

DM 2016 vil blive det eneste stævne, hvor der bliver fraveget fra de nye regler vedr. begynder/avanceret.  

 

Indvejning: Der kan ved Danske Mesterskaber ikke fraviges WTF-regler vedr. indvejning. Derfor skal alle udøvere vejes i Odense fredag den 

18.november 2016 i tidsrummet 18.00-20.00  

 

Indvejningssted: Adresse kommer senere.  

 

Med sportslig hilsen  

Søren Holmgård Knudsen staevneadm@taekwondo.dk  

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

Deltagerregler DM 2016 
Mange har spurgt, hvad de gamle regler til DM var? 

 

På vedhæftede foto kan du se de gamle regler fra 2015. 

 

Jeg vil gøre opmærksomt på, at en 8.kup kan møde en meget rutineret udøver. 

 

Det er netop en af årsagerne til at reglerne er blevet ændret. DTaF og andre kampsporter som har kontakt til hoved har været under kraftig 

observation i 2015/2016 af justitsministeriet. 

Faktisk var det sådan, at man fra starten ville have forbudt hoved kontakt for udøvere under 18 år. 

Vi fik argumenteret for at bibeholde minimum 12 år(Cadet) mod, at vi i 2017 indfører helbredstjek + sikre at udøverne har et passende niveau.  

 

Jeg håber på jeres forståelse for at vi har virkelig været oppe mod nogle stærke kræfter og er nået til en meget fornuftig løsning 

 

Har du spørgsmål så kontakt undertegne direkte. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Indbydelser/2016/November/Traeningscamp_12._november_2016_-_Forberedelse_til_DM_2016_vers.001.pdf


 

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

 

Velkommen til Hvidovre Taekwondo Klub 
En ny taekwondoklub har set dagens lys i Storkøbenhavn. 

 
Klubbens navn, Hvidovre Taekwondo Klub - Simjang-Ilyeo, kommer sig af, at træningen og undervisningen foregår med hjerte, krop og sjæl. 

Simjang betyder Hjerte, og Ilyeo betyder Krop og sjæl.  

 

Klubben tilbyder træning på alle niveauer – fra begynder til meget øvede. Klubben har også trænere, som har specialiseret sig i undervisning af 

børn i alderen 5-7 år. 

 

Klubben har først og fremmest som mål at konsolidere sig som forening i Hvidovre Kommune. Med kun to måneder på bagen, så ligger der, 

ifølge formand Pia Øland Jacobsen, stadig en del udfordringer forude. Det er de udfordringer, som mange nye klubber nu engang har med at få 

etableret et sted at træne, finde penge til udstyr og meget andet.  

 

På sigt er ambitionen at oprette konkurrence-hold til både teknik og kamp. 

 

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

Sveriges Taekwondo Forbund 
Forhandlingerne mellem ETU og det svenske Taekwondo Forbund  

 
Forhandlingerne er nu så fremskrevne, at danske klubber uden problemer kan deltage i arrangementer i Sverige. 

 

Sidste weekend deltog danske dommere også i Svenska Cup 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

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

Teknik -Tilmelding af Mix pair og Team/Synkron ved DM 

2016 
Nu kan/skal tilmelding af disse ske, ved brug af onlinetilmeldingen 

Tidligere, har holdene skullet meldes til via mail og bankoverførsel. 

 

Fremadrettet, skal det foregå via onlinetilmeldingen, ligesom i de andre grupper. 

 

  



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

Team Danmark Ungdomsuddannelse og 

Elitesport/Sportslige godkendelser 2017 og 

informationsmøder: 
Kære Klub Team Danmark indbyder i samarbejde med elitekommunerne Aalborg, Holstebro, Aarhus, Odense og Esbjerg til 

informationsmøder om ungdomsuddannelse og elitesport.  

Esbjerg 21. november 

Aalborg 28. november 

Holstebro 29. november 

Aarhus 30. november 

Odense 5. december 

Brøndby 6. december 

 

Ansøgningsfristen til Team Danmark ungdomsuddannelse er den 12. januar 2017. 

 

Har du spørgsmål så kontakt:  

Tarik Setta 

kamp@taekwondo.dk  

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

Graduering af medlemmer. 
Nu er det muligt at håndtere en graduering via onlinetilmelding og en enkel hjemmesideformular. Vi håber klubberne vil benytte denne 

mulighed til alle fremtidige gradueringer. 

 

Step 1: 

Klubberne kan selv oprette en graduering. 

Step 2: 

Klubansvarlig kan tilmelde elever til gradueringen. 

Step 3: 

Klubansvarlig kan let ændre bæltegrad, gradueringsansvarlig samt dato. 

Dette skulle lette ”arbejdet” for klubben, samt hjælpe den gradueringsansvarlige med at tilsikre, at der er betalt licens. 

 

Se vejledning HER. 

 

Vejledningen kan findes under For Klubber – i et menupunkt: Vejledninger: HER 

 

 

Note: 

I vejledningen står beskrevet (på side 8), at klubben skal informere sekretariatet@taekwondo.dk, hvem, i klubben, der vil håndtere selve 

gradueringen (det kan være en gradueringsberettiget eller en klubnøgleperson). 

Husk at få det gjort, i god tid, inden selve gradueringen! 

 

Med sportslig hilsen 

IT-afdelingen 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Vejledninger/Vejledning_Graduering.docx
https://www.taekwondo.dk/vejledninger.asp
https://www.taekwondo.dk/vejledninger.asp
https://www.taekwondo.dk/vejledninger.asp
https://www.taekwondo.dk/vejledninger.asp


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

Orientering om teknikstævner 
Orientering om hvorledes stævner afholdes, indplacering af deltagere m.v. 

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

DTaF inviterer til DIALOGMØDE 
Hvordan skal forbundet og sporten styrkes og udvikles? 

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

MODTAGELSE AF VM HOLDET. 
Velkommen hjem Ps. Tak til Tommy Mortensen for at have arrangeret blomster fra DTaF 

 

 

 



 

 

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

Lykønskning til DTaF fra WTF President Choue. 
Kære alle i DTaF. Vedhæftet er en lykønskning fra WTF. 

Det er rigtig dejligt som formand at modtage et sådant brev.  

 

Roserne er hermed givet videre til alle i DTaF og VM holdet. 

 

Yderligere spørgsmål rettes til: 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

 

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

 

KOM OG SIG ”VELKOMMEN HJEM” TIL VM-

HOLDET. 
Det meste af VM-holdet lander i Kastrup lufthavn i morgen den 4.oktober kl. 22.30 med Fly.nr. KL1139 fra Amsterdam. 

Kom og hyld Eva Sandersen(sølv) og Lis Borring(bronze) 

 

Freestyle holdet, som vandt bronze, er ikke med, da de har valgt at rejse lidt rundt i Peru efter VM. 

 

Alle resultatlister inkl. den samlede liste, hvor Danmark får en samlet placering som 17 i verden - Kan ses på nedenstående link. 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/competition/wtf-world-taekwondo-poomsae-championships/10th-2016/result/  

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

 

  

http://www.worldtaekwondofederation.net/competition/wtf-world-taekwondo-poomsae-championships/10th-2016/result/


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

Fjerde og sidste stævnedag VM 2016 - Poomse 
Dag fire og absolut sidste stævnedag til dette års VM i Peru. De sidste danskere skulle på banen og kæmpe mod verdenseliten i det 

største VM i Poomse nogensinde. 

Dagens deltagere som var i ilden i dag: 

Cadet pair med Alba Hollederer og Gustav Blomquist 

Junior female med Eva Sandersen 

Junior male med Nikolai Kronborg 

Senior 1 female med Annaline Søeberg 

Freestyle male med Kristoffer Andersen 

 

Cadet pair var de første der skulle på banen og direkte i semifinalen. De præsterede i overbevisende stil, men desværre steg pointene med 

udøverne. Så de kom ikke i finalen ved dette VM. Det unge par lod sig ikke slå ud, da de gerne tager revanche igen til næste VM.  

 

Junior male med Nikolai gik på banen som nummer to i sin delgruppe. Han lagde stærkt ud og blev nummer tre og gik derfor sikkert videre. I 

semifinalen lå pointene meget tæt i toppen af skalaen, hvor der igen var total asiatisk dominans. Trods en rigtig god indsats med godt tempo og 

god kraftudvikling, rakte det desværre ikke til en finaleplads ved dette mesterskab. 

 

Junior female med Eva som er Europas absolut bedste, gik i overbevisende stil videre til semifinalen, hvor alle deltagere var i verdensklasse. 

Dette var ikke noget problem for Eva som var super klar til finalen. Eva lagde ud med den moralske finale i første finale rundte i Battle systemet 

mod Korea. Dette var en ren kopi fra VM 2014. Endnu engang måtte Eva se sig besejret med en minimal sejr fra Koreas side. 

 

Senior 1 female med Annaline var nok i en af dette års hårdeste grupper. Gruppen rummer nogle af de dygtigste udøvere inden for 

taekwondoeliten og niveauet var sat højt lige fra starten med 32 udøvere. Annaline satte Egypten på plads i overbevisende stil i sin delgruppe og 

kørte derfor videre til semifinalen. Her mødte hun Taipei, hvor det til det sidst, desværre faldt ud til Taipeis fordel. Annaline leverede en meget 

stabil indsats som hun roligt kan være stolt af. 

 

Freestyle o18 male med Kristoffer var i den største freestyle gruppe. Han  

tog semifinalen meget overbevisende. Hele salen kogte over da danskeren var på. Valget af musik, koreografi og et flot vellykket 900 graders 

rotations spinkick, var derfor vejen til finalen. Der var lagt op til en sand gyser. I finalen udviste Kristoffer et højt niveau selvsikkerhed og 

positiv energi. Dette var desværre ikke nok og Kristoffer ender derfor uden for medajlerækken mellem verdens absolut bedste elite udøvere 

indenfor Freestyle.  

 

Det danske trænerteam har vist hvad det kræver, at have et hold blandt verdenseliten. De har haft en utrolig tilgang til dette års VM, og vi har 

fået utroligt meget erfaring med hjem denne gang, både på samarbejdsfronten internt og med andre lande som er interesseret i måden vi har 

organiseret teknik på i Danmark.  

Selvom de andre lande har hentet ind på det lille forspring vi har haft på at have fokus på teams og pairs, må vi erkende under dette VM, at de er 

kommet stærkt igen. Vores teknikker er i tråd med det vi har set herovre og vi kan blot konstatere at niveauet stiger for hvert år, hvor kadet, 

junior og senior er i konstant, stigende udvikling. Det gælder derfor om, at være med på vognen frem mod VM 2018. Den kommende tid kan 

topudøvere i Poomse og Freestyle forvente en del regelændringer i WTF. 

 

Kort status på Danmarks resultater under det største og sværeste VM til dato 

 

7 finale pladser, 2 Bronze og 1 Sølv. 

Super flotte resultater. Absolut ikke noget skidt resultat at komme hjem med. 

 

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

er spansktalende. 

 

Der skal også lyde en kæmpe stor tak til vores Sponsor, BudoXperten, for det fantastiske lækre tøj og dobogs i forbindelse med dette års VM. 

 

På vegne af  

Head of Team og Landsholdsledelsen  

 

  



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

FORNYELSE AF ETU COACH LICENS 
Kære alle Coach. Se nedenstående link, hvis du skal have fornyet din ETU coachlicens. 

http://www.taekwondoetu.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/2-years-renewal-for-etu-coach-licence  

 

Husk at få det gjort inden 31.10.2016. – Ellers komme du til at betale 100 EUR i stedet for 50 EUR. 

 

Yderligere info: 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

 

  

http://www.taekwondoetu.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/2-years-renewal-for-etu-coach-licence


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

Tredje stævnedag VM 2016. 
Næstsidste stævnedag til dette års VM i Peru er nu afsluttet. Dagen bød på en perlerække af top præstationer fra mange nationer i 

diverse kategorier. 

 
 

Dagens danske deltagere som var i ilden i dag: 

Senior 1 male med Benjamin Hellegaard-Harder 

Senior 1 male team med Kristoffer Andersen, Kim S. Larsen og Thomas Purup 

Senior 2 pair med Jørn Chr. Andersen og Astrid Dinesen 

Junor female team med Emma Kayerød-Rasmussen, Lærke Kamp Pedersen og Eva Sandersen 

Freestyle U17 female med Eva Sandersen 

Freestyle 18+ pair med Amalie Benfeldt og Thomas Purup 

 

Det danske senior 1 male team tog en tidlig exit efter semifinalen semi-finalen efter en godkendt præstation og sluttede på en samlet 10. plads i 

gruppe med næsten uhyggelig høj standard. 

 

I Senior 2 pair kom Astrid og Jørn sikkert videre til finalen som de første danskere i dag. Desværre rakte det ikke helt til medaljer i denne 

omgang, men en rigtig god VM debut i for Jørn og Astrid som først er begyndt at gå sammen som pair i år, hvilket lover godt for de kommende 

sæsoner. 

 

Det danske Junior Female Team gik, som Europa's absolut bedste, videre til finalen. Finalen var domineret af meget stærke asiatiske hold og de 

danske piger lå til medalje indtil allersidste øjeblik, hvor de desværre endte på en super flot men ærgerlig 5. plads, lige udenfor 

medaljepladserne. Selvom den glimrende præstation ikke rakte til medaljer, var de alligevel kun 0,01 point fra en medalje; det kunne ikke have 

været meget tættere på. 

 

Senior 1 male startede i 32-delsrunden med en rigtig svær lodtrækning mod Kina, hvor der var lagt op til kamp mod asiatisk overmagt. Selvom 

der var en massiv modstand skulle kineseren ikke kom sovende til det og efter Benjamins lange målrettede forberedelse mod dette VM, gav han 

Kina kamp til stregen med point i verdensklasse. Det endte dog med en alt for tidlig exit for Benjamin. Kina endte til sidst med at tage sølv og 

Korea guld i denne stjernebesatte gruppe. Benjamin leverede en meget flot indsats som i den grad var en medalje værdig og som viste de store 

fremskridt han havde opnået med sin forberedelse og store træningsindsats. 

 

I Freestyle 18+ pair med Thomas og Amalie var der tolv par, og gruppen startede direkte med finalen. Her mødte de megen og hård modstand, 

og leverede en flot præstation på banen, men blev desværre ikke belønnet tilsvarende, så desværre blev det ikke til en medalje i denne omgang.  

 

I freestyle U17 female startede Eva med at indtage semi-finalen med et brag af et en opvisning, som fik salen til at koge og banede derfor solidt 

vejen for en plads i finalen. I finalen havde Eva sat sig for at slå den tyrkiske deltager, som endte som 1’er i semifinalen. Dette lykkedes i stor 

stil, men Ukraine havde fået uforståeligt høje point og endte derfor øverst på podiet. Eva måtte således ”nøjes” således med sølv, som er 

Danmarks bedste resultat endnu ved dette VM.  

 

Landsholdsledelsen har gjort en stor indsats for at optimere udviklingen af dansk poomse og freestyle gennem de seneste tre år. Det er derfor 

med stor glæde og stolthed at vi nu høster frugten i form af medaljer ved et VM. 

 

Alle tre konkurrencedage har været præget af god stemning i den danske lejr, hvor fire nåede i finalen og en enkelt hev en sølvmedalje med 

hjem. 

Alle ser med glæde og længsel frem mod sidstedagen i morgen med håb om flere medaljer til Danmark. 

 

Til information kommer der et indslag i TV2Sporten i løbet af weekenden, som handler om den danske succes inden for Taekwondo. 

 

På vegne af Head of Team og Landsholdsledelsen 

  



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

Mange nye rettelser til hjemmesiden. 
Det forventes, at der frigives en del nye funktioner, til hjemmesiden, i uge 40, 2016. 

IT-afdelingen har lavet et stort arbejde, med at forbedre funktionaliteten for klubberne, samt for vores administratorer. 

Vi er ikke færdige endnu, arbejdet fortsætter så snart der er økonomi til det. 

Vi har allerede fået mange gode ideer/inputs, men vi har prioriteret nedenstående som de vigtigste. 

 

Rettelserne vil blive lagt op, og så vil det blive testet så grundigt som muligt. 

Samtidigt vil der blive lavet grundige vejledninger til funktionerne. 

 

Her er nogle af rettelserne i stikordsform (de som berører klubberne): 

 

1. 

Lettere graduering af medlemmer 

Klubberne kan selv oprette en graduering. 

Klubansvarlig kan invitere fra andre klubber (ved f.eks. en lejr). 

Klubansvarlig kan tilmelde elever til gradueringen. 

Klubansvarlig kan let ændre bæltegrad, gradueringsansvarlig samt dato. 

Dette skulle lette ”arbejdet” for klubben, samt hjælpe den gradueringsansvarlige med at tilsikre at der er betalt licens . 

Vejledning findes HER 

 

2. 

Oprettelse af flere medlemmer på samme tid 

Ved oprettelse af nye medlemmer, har man tidligere skullet gå til betaling for hvert enkelt medlem. 

Nu kan man ”putte flere i kurven” (op til 30), inden der godkendes/betales. 

Vejledning findes HER 

 

3. 

Tilmelding ”på tværs” af klubber 

Til stævner (her mest anvendt til teknikstævner), kan man tilmelde til f.eks. Mix-pair/Teamgrupper fra andre klubber. 

Vejledning findes HER 

 

  

https://www.taekwondo.dk/vejledninger.asp
https://www.taekwondo.dk/vejledninger.asp
https://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp


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

 

Anden stævnedag VM 2016 
Det danske hold er igen stået op til endnu dag på det sydamerikanske kontinent. Følgende udøvere skulle på banen på dag 2: 

 
Følgende udøvere skulle på banen på dag 2: 

Astrid Dinesen - Senior 2 dame individuel 

Lis Borring - Over 65 individuel 

Kim Nedergaard - Senior 2 herre individuel  

Kim Nedergaard, Brian Louring, René Louring - Senior 2 Team 

Melanie Peinow og Nikolai Kronborg - Junior Pair 

Freja Løkke, Sofie Berggreen, Thomas Purup, Kim Larsen, Kristoffer Andersen - Freestyle Mixed Team 

 

Den danske landsholdsledelse havde været på jagt efter information vedrørende både dagsplaner og start-rækkefølge efter et meget kaotisk head 

of team møde, hvor en del af den samlede plan for stævnet manglede. Det lykkeds dog for de erfarne krafter i ledertruppen at få den fornødne 

information til dagen inden stævnestart. Dog bliver planerne ændret løbende, så det er vigtigt at lederne konstant holder sig orienteret så 

udøverne får ro på til at kunne forberede sig bedst muligt inden de skal præstere. 

 

Senior 2 Male Team med Kim Nedergaard, René og Brian Louring, var dagens første danskere på banen. De blev hårdt bedømt i deres semi-

finale og endte med en alt tidlig exit fra kampen om en finaleplads. De leverede dog en rigtig fin indsats og det var en godkendt sportslig 

præstation fra herrerne fra Skive med en samlet 11. plads. 

 

Den danske Senior 2 Individual male, Kim Nedergaard, gik sikkert videre fra hans først kamp i 32-dels-runden med en rigtig god og 

overbevisende præstation. I 16-dels-runden mødte han Frankrig som desværre viste sig at være lidt bedre på dagen. Dette satte en ende for Kims 

videre deltagelse, trods en god og hæderlig indsats fra den Nordjyske repræsentant.  

 

Senior 2 Female, Astrid, mødte Venezuela i 32-dels-runden og sikrede sig videre deltagelse, da hun lå 0,3 point højere end sin modstander. I 16-

dels-runden møder hun Peru, som der desværre slår Astrid med 0,03 point, trods nogle rigtig fine runder fra Astrid. Måske der kunne være tale 

om lidt hjemmebane fordel for Peru, men Astrid var selv tilfreds med sin præstation. 

 

Det danske Junior Pair med Nikolai og Melanie skulle konkurrere i en af VMs nok hårdeste grupper. Ingenting blev dog overladt til 

tilfældighederne i deres forberedelser, og alt var derfor grundigt planlagt mod denne prøvelse blandt verdenseliten i junior Pair. De kæmpede sig 

sikkert videre til semi-finalen i deres del gruppe, men endte desværre på en 11. plads i semifinalen og kom derfor ikke videre.  

 

Niveauet fra Junior Pairs er en god indikator for niveauet hos de kommende individuelle junior grupper de næste par dage. 

 

Master klassen female over 65 år med Lis Borring, som er regerende verdensmester fra VM 2014 i Mexico, har dette år været i gennem en 

benhård forberedelsesproces frem mod VM. Hun gik i overbevisende stil videre fra kvart-finalen til semi-finalen, hvor hun skulle i dette års 

moralske finale mod USA. Desværre tabte Lis med en minimal margin til USA og endte med Bronze, som var Danmarks første medalje ved 

dette års VM. Hendes præstation var 100% sportsligt godkendt. Stort tillykke til Lis! 

 

Dagen sluttede af med Freestyle Mixed Team over 18, hvor Kristoffer, Kim, Thomas, Freja og Sofie skulle repræsentere Danmark. De leverede 

en af VMs absolut bedste koreografier, med en perfekt mix mellem power og show. Det blev en brag af en præstation hvor hele stævnet var på 

kogepunket under det danske holds runde. De danske underdogs sikrede sig en Bronze, kun overgået af Vietnam og Kina, med top karakterer 

over 7.1 ud af 10 mulig. En super godkendt præstation i verdensklasse. 

 

Humøret er stadigvæk højt og vi er godt tilfredse med dagens resultat med 2 Senior Bronzemedaljer og mange gode præstationer i verdensklasse. 

Alle ser nu frem til 3. dagen ved dette års VM med flere sportslige udfordringer.  

 

På vegne af 

Head of Team og Landsholdsledelsen 
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ETU Coach Seminar in Västerås, Sweden 
STU is hereby pleased to invite you to the ETU coach seminar at November 5, 2016 in Västerås - which will take place at 09:00 am to 

05:00 pm. 

Those who have completed this training are qualified to coach anywhere in the world. Even those who previously attended the seminar, but 

where eligibility period is about to go out, have to go on the seminar and this provided an excellent opportunity for this. 

 

The seminar will take place at the address Sångargatan 1 in Västerås. 

 

The cost of the seminar is 200 Euro to be paid directly to the ETU. Also provided is the morning coffee, lunch (chicken fillet with potato and 

salad) and afternoon snack for a cost of 170 SEK to be paid on the spot (write to the notification of vegetarian options desired). 

 

Please note: everybody must respect the dresscode which is dobok.  

 

The notification shall be made at: http://www.taekwondoetu.org/events/up-coming-table-view/coaches-seminar-by-etu/etu-coach-seminar-

sweden-vasteras 

 

The official hotel is the First Hotel Plaza. To get a discount, code ETU stated when booking via: reservations.plaza@firsthotells.se 

 

For online booking, the reservation code FHCFHP20 used: http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Vasteras/First-Hotel-Plaza/ 

 

More info available at htpp: //www.plazavasteras.se/ 

 

It takes about 15 minutes to walk from the hotel to the seminar. 

 

Welcome! 

Svenska Taekwondo Unionen 

 

  

http://www.taekwondoetu.org/events/up-coming-table-view/coaches-seminar-by-etu/etu-coach-seminar-sweden-vasteras
http://www.taekwondoetu.org/events/up-coming-table-view/coaches-seminar-by-etu/etu-coach-seminar-sweden-vasteras
http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Vasteras/First-Hotel-Plaza/
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Første stævnedag ved VM 2016 
Endnu en gang har Peru vist sig at man ikke kan stole på, hvem man snakker med, da man får forskellig besked alt efter hvem man 

snakker med. 

 
Vi var blevet lovet en bus kun for vores hold, men denne dukkede aldrig op, så alle udøvere, coaches og forældre tyede til taxaer i stedet. 

 

Tidligt om morgenen blev vi mødt af freelance journalist Lise Josefsen Hermann som har været bosiddende i Nordjylland, men netop nu er 

bosiddende i Ecuador. 

Hun fået æren af at lave et indslag til TV2 Bornholm og et indslag til TV2 Sporten – landsdækkende. 

 

På foranledning af TV2 Bornholm, havde hun allieret sig med sin kameramand i en taxa som fulgte efter os gennem Limas gader og stræder mod 

hallen. Gustav blev fulgt tæt hele vejen i hallen og under opvarmningen indtil det gik løs i arenaen. 

 

Cadet male med Gustav Kofoed Blomquist var en af de danskere, som skulle på tidligt på dagen. Der var på forhånd lagt op til rigtig spændende 

konkurrence mellem den absolutte verdenselite inden for poomsae og Freestyle. Alle var meget spændte og klar på at vise hvad der var trænet op 

på, selvom forberedelsetiden har været kortere end forventet. Der har dog været god opbakning fra klubber og trænere, som havde satset stort i 

mange kategorier. 

Selvom Gustav gik godt under dette års VM, fik han lige præcis ikke nok til at komme med i Semi-finalen i hans gruppe. Det var dog en 

godkendt præstation ved hans første VM. 

 

Cadet female med Alba Diget Hollederer kom godt igennem den indledende runde og kvalificerede sig til semi-finalen. Alba lagde ud med en 

god første runde men blev lidt nervøs i anden runde. Hun endte på en 10. plads, og kom derfor ikke i finalen. Dog var det en super godkendt 

præstation under Alba's første og forhåbentlig ikke sidste VM. 

 

Senior 1 Female Team med Chelina Rose Larsen, Maria Buchardt og Rikke Rasander tog exit i semi-finalen. De gik en rigtig god første runde, 

men desværre kostede en stor balance fejl sidst i anden runde deres videre deltagelse. Overordnet set, var det en god præstation i en meget stærkt 

besat gruppe. 

 

Senior 1 pair med Annaline Søeberg og Benjamin Hellegaard Harder kom sikkert igennem den indledende runde som to’er. I semi-finalen havde 

de en sikker præstation, hvor alle elementer var på plads. Modstanden var dog hård og med kun 4 europæriske par. Desværre endte de på en 

samlet 9. plads og hermed mellem de 10 bedste pairs i verden, men ikke nok til en finale plads. Det var dog en super præstation og en klar 

nummer to i Europa kun overgået af Tyrkiet. 

Master 2 med Jørn Christian Andersen, var den første dansker i battlesystemet, hvor han gik sikkert videre fra hans først kamp i 32. del runden. 

Han gik sikkert videre til 16. del runden hvor han mødte Korea. Trods en fin indsats måtte han desværre se sig slået af koreaneren, og kom 

derfor ikke videre. 

 

Sofie Berggreen Jensen blev den første dansker i finalen. Hun stillede op i Freestyle Senior Female, som var stærk besat med 12 deltagere i 

gruppen. Desværre endte hun uden for en medajleplads til trods for en hæderlig præstation ved Danmarks første freestyledeltagelse ved dette års 

VM. Det er en meget svær disciplin men viser dog at vi har gang i det rigtige inden for freestyle. 

 

Set med danske øjne er det en absolut sportsligt godkendt dag, hvor alle ydede deres bedste og var blandt de bedste fra Europa som forventet. 

Der var dog stort pres fra den asiatiske verden samt det at vi befinder os på den Sydamerikanske hjemmebane. Det er nok ikke det sidste vi vil se 

til dem de kommende dage. Så vi holder fanen højt og håber på nogle flere muligheder for medaljer. 

 

Kort kan det dog også nævnes at den helt store jagt gik i gang under stævnedagen med hvem der kunne bytte flest pins/brocher med de 

forskellige nationer. Her må vi nok konstatere at Lærke Kamp-Pedersen indtog en klar førsteplads med pins fra intet mindre end 35 ud af de 56 

opstillede lande. Men der er jo også 3 dage endnu, så det bliver spændende at se om det kan blive en worldwide byttehandel samtidig. 

Vi ser frem til flere fantastiske dage og håbe 

r at i følger med i livestreamingen på trods af ringe lyd- og billedkvalitet samt den famøse tidsforskel på syv timer. 

 

Med sportslig hilsen 

Head of Team og Landsholdsledelsen 
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VM poomsae landsholdets første rejsedage 
De danske VM poomsae udøvere har kort før afrejse vist, at formkurven er gået den helt rigtige vej. Alle udøvere viser top niveau og 

glæder sig til at komme på banen her i Perus hovedstad Lima. 

 
Dette års VM er det 10. i rækken og det største nogensinde. Der er over 1.000 deltagere fra over 70 lande fordelt på alle poomsae og freestyle 

discipliner. Danmark stiller også med det største VM hold nogensinde. Vi har i alt 24 udøvere med og stiller for første gang også op i freestyle 

kategorierne.  

 

Fredag d. 23 september mødtes det store VM hold i Kastrup Lufthavn. Stemningen var høj og luften var mættet af spænding og forventninger. 

Der var sørget for særbehandling ved tjek-in, med egen counter dedikeret til Dansk Taekwondo Forbund. 

 

Rejsen gik først til Paris og her efter til Lima – en pæn lang flyvning på hele 12 timer…. De fleste udøvere følte sig lidt for store til flysæderne, 

så der var ingen grænser for kreativiteten, når det kom til sidde- og Iiggestillinger. Antallet af selfies og ikke mindst snig-fotos af andre slog 

derfor også alle rekorder for et dansk taekwondo landshold. 

 

I Lima lufthavn ventede en meget venlig lokal official, som fulgte hele flokken hen til den ventende luksusbus med dybe bløde sofasæder og 

masser af benplads – en stor kontrast til de lettere ubekvemme flysæder. Hotellet ventede med gode værelser og skønne senge, som alle indtog 

med glæde. 

 

Første dag i Lima, blev brugt på at lære omgivelserne at kende. Alle udøvere mødtes til infomøde om området, træning, hygiejne og transport. 

Herefter stod den på indkøb af vand og om eftermiddagen tog alle på en planlagt sightseeing tur i dobbeltdækker panorama bus. Turen bød på en 

bred vifte af Lima med kig til bade- og surfer paradis, party kvarter, præsidentpalads, procession for jomfru Maria som militærets skytshelgen, 

domkirke med tilhørende katakomber, bryllup og meget mere. Dagen blev afsluttet med en gang træning, sen aftensmad og så i seng. 

 

Mandag blev holdet indregistreret og lederne fik sonderet terrænet inden holdet blev mødt af velkendte ansigter fra de forskellige nationer til 

Team træning i nærheden af det officielle stævneområde. 

 

Lidt om forventningerne til de forskellige udøvergrupper: 

• Kadet pair som består af Alba og Gustav har indgået i de forberedelsesplaner, der er for et nyt Pair. Denne konstellation er indgået i 

landsholdsledelsens satsningspulje mod dette års VM, med en god mulighed for at gå i finalen og dermed et godt bud på en dansk medajle. 

Begge er super smidige og har en rigtig god forståelse af kraftudvikling. Landsholdsledelsen vurderer derfor, at de begge også har gode 

muligheder i deres individuelle discipliner. 

• Senior Dame Team med Chelina, Rikke og Maria udviser god VM form, og er af landsholdstræneren vurderet til en finale plads ved dette års 

VM. Efter dette års præstationer er pigerne klar til eventyret i Peru, hvor de ikke kommer sovende til medaljerne, da der som i alle andre grupper 

er stor modstand.  

• I Master 4 gruppen, hvor vi har Lis med, er der flere deltagere end nogensinde. Lis får således fornøjelsen af 5 konkurrenter.  

 

Specielt i de lidt ældre klasser, er der i år flere modstandere end normalt. Det "rammer" udover Lis også Jørn, Astrid og Kim i deres individuelle 

discipliner samt Astrid & Jørn i Senior 2 Pair og Brian, Rene & Kim i Senior 2 Team. 

 

Favoritterne i de mange grupper vil være Filippinerne, Vietnam, Korea, Iran og USA. 

Vi tror og håber at seniorsiden kan levere 2-3 medaljer og gerne en enkelt af disse af guld. 

 

• Freestyleudøverne har trænet hårdt op mod dette VM. De har både skulle tænke på deres egen fysiske udvikling, i forhold til poomsae og 

springelementer, og har samtidig også skulle forfine deres koreografi, så den har den perfekte sammensætning mellem kraft, udstråling og 

harmoni. Resultatet er at udøverne nu står med flotte og skarpe Freestyle-koreografier de kan repræsentere Danmark med, når 

Verdensmesterskaberne officielt løber af staben om få dage.  

 

Hvis man har lyst, kan man følge landsholdets VM 2016 i Peru tur i billeder og video lidt tættere, på vores Facebook gruppe Taekwondo Teknik 

Bruttohold, hvor vi vil uploade billeder og video løbende, dog vil al officiel stævne info og resultater kun være at finde på forbundet 

hjemmeside. 

 

Med sportslig hilsen 



Michael Winther 

Head of Team 
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Information vedr. Flytning af DTaF’s sekretariat 
Som tidligere meldt ud flyttes DTaF’s sekretariat fra Idrættens Hus i Brøndby til KFUM Idrætsforbunds lokaler i Vejle: 

 
Dansk Taekwondo Forbund 

Skomagervej 4L,  

7100 Vejle 

Ovenstående er pr. 30.9.2016 DTaF’s postadresse. 

 

DTaF får også nyt telefonnummer: 

+45 2122 5166 

 

Sekretariatets mailadresse er uændret: 

sekretariatet@taekwondo.dk  

 

DTaF har ansat Jan Jørgensen i stillingen som sekretariats medarbejder Jan vil ikke have faste kontortider men faste telefontider 

 

Sekretariatets telefontider bliver: 

 

Mandag 18-20 

Tirsdag 18-20 

Torsdag 18-20 

 

Uden for disse tidspunkter kan der indtales en besked. Denne besked bliver besvaret løbende. 

 

Vi håber, at I vil tage godt imod Jan Jørgensen (De fleste kender ham jo) samt den nye form, som DTaF’s sekretariat kommer til at fungere på. 

Som er tilpasset det behov, som der rent faktisk er. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund. 
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INFO vedr. ETU og aktiviteter i ETU: 
Jeg har rettet henvendelse til ETU vedr.: 1. Hvordan fornys ETU coach licens? 2. Hvor og hvornår afvikles eksempelvis Poomsae EM 

samt andre ETU mesterskaber i 2017? 3. Hvor langt er Sverige i processen til at blive gyldigt medlem af ETU og WTF igen.  

Vedr. Coach licens: 

Så skulle der inden for kort tid komme retningslinjer vedr. fornyelse på ETU’s hjemmeside/FB. – Min vurdering er, at der ikke blive tale om et 

nyt kursus (men man ved aldrig) 

Nye licenser kan med fordel erhverves ved deltagelse i Coach kursus som afvikles i Sverige den 5.11.2016. 

Se flg. link: http://taekwondoetu.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/etu-coach-seminar-sweden-vasteras  

 

Vedr. ETU mesterskaber i 2017: 

Disse er iflg. ETU ikke blevet fordelt endnu og dermed er det endnu en gang svært at lave langtidsplanlægning. 

 

Sverige tilbage i WTF og ETU: 

Der foregår stadigvæk en proces vedr. genoptagelse af Sverige i ETU og WTF. Så indtil videre er der ingen ændring, men det forventes snart 

løst 

 

Yderligere spørgsmål 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  
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Rødovre Cup afvikles som planlagt. 
Klubberne kan roligt tilmelde endnu flere udøvere, da stævnet bliver afviklet. Hilsen stævneadministratorerne Anders Banzon og 

Søren Holmgård Knudsen  
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DTaF’s klubber inviteres til dialogmøder den 25 og 31 

oktober 2016. 
DTaF skal i forbindelse med Danmarks Idræts-Forbunds nye økonomiske fordelingsnøgle have udvalgt nogle strategiske spor som 

passer på det DTaF gerne vil :-) 

 

Disse strategiske spor vil vi gerne have en dialog med DTaF’s klubber om. 

 

Derfor bedes klubberne allerede nu sætte kryds i kalenderen: 

 

• 25.oktober i Vejle 

• 31.oktober i København 

 

Begge dage fra 18.30 til 21.30 

DTaF vil være vært ved en sandwich, sodavand, kaffe og the. 

Der inviteres en repræsentant fra hver klub. 

 

Hovedbestyrelsen tilstræber at være tilstede så mange som muligt. 

 

Endelig invitation og dialogoplæg kommer primo oktober 2016.  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Poomsae VM 2018 eller 2020 i Danmark? 
Her den 15.september 2016. Kunne man se nedenstående artikel i Vejle Amts Folkeblad: 

http://m.vafo.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20160915%2FARTIKLER%2F160919422%2F  

 

Jeg havde ikke lige set det komme, at det ville have interesse for pressen på nuværende, men det er der og derfor denne orientering: 

 

DTaF har siden WTF i foråret opfordrede DTaF til at søge et VM i Poomsae leget en smule med tanken om et værtskab til Danmark. 

DTaF’s økonomi er dog langt, langt fra så god, at man som ansvarlig hovedbestyrelse vil kaste sig ud i et sådant arrangement. 

Vejle Taekwondo Klub kom imidlertid her før sommerferien med en opfordring til DTaF om at aflevere en ansøgning, da man havde gode 

kontakter til Elite Vejle og Vejle Kommune. Begge instanser havde udtrykt interessere i et arrangement som Poomsae VM i Taekwondo til 

afvikling i Vejle. 

Det blev så gjort og resultatet er som man kan læse en positiv indstilling til økonomiudvalget. 

DTaF har ansøgt WTF om at blive registreret, som mulig vært for Poomsae VM i 2018 eller 2020. 

Endelig ansøgning skal afleveres til WTF inden 21. oktober 2016. 

En ting er dog helt sikkert. – DTaF har ingen penge at sende med ansøgningen, så hvis ikke Vejle kommune og andre finder pengene, så søger 

DTaF ikke om at blive vært. 

 

Lige pt. er der en BID gruppe fra DTaF som varetager de indledende øvelser/tiltag bestående af: ¨ 

Flemming Jensen, Formand, Vejle Taekwondo Klub 

Torben Sachmann Hansen, DTaF’s Eventgruppe 

Søren Holmgård Knudsen, DTaF Formand 

Gruppen superviseres af Sport Event DENMARK 

 

Til orientering har udvalget holdt møde med Event Fyn, som ikke er interesseret i et arrangement som Poomsae VM, men bestemt ikke 

uinteresseret i andre typer Taekwondo Events 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

 
  

http://m.vafo.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20160915%2FARTIKLER%2F160919422%2F
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Dansk para-taekwondo-kæmper forsvarer EM-titel. 
Lisa Kjær Gjessing er netop blevet europamester i para-taekwondo for tredje gang og genvinder dermed også sin første plads på 

verdensranglisten i 44-58 kg-klassen. I finalen besejrede hun russiske Ayshat Ramazanova 9-1. 

  

Lisa stod i EM-finalekampen i Warszawa i Polen ansigt-til-ansigt med russiske Ayshat Ramazanova, som inden kampen lå nr. 1 på 

verdensranglisten, da hun i løbet af året har deltaget i flere stævner en Lisa, som til dagligt arbejder som anklager ved Statsadvokaten i Viborg. 

 

“Jeg er super glad og stolt, men også meget lettet, eftersom Ayshat Ramazanova til VM sidste år gav mig kamp til stregen,” siger den 38-årige 

para-taekwondo-kæmper efter at have kæmpet sig til sin tredje europamestertitel. 

 

Lisa Kjær Gjessing cementerer dermed sin position som verdens bedste i para-taekwondo i 44-58 kg-klassen.  

 

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

taekwondo, siger:  

 

“Lisa kæmper en flot finalekamp i dag, hvor hun for alvor trækker fra i anden omgang, der ender 5-1 i hendes favør. Derefter dominerer hun 

totalt i tredje omgang, og hun vinder kampen 9-1. Hun sikrer sig i dag EM-titlen for tredje gang, så jeg er som hendes træner virkelig stolt en 

aften som i aften.” 

 

Og den østjyske para-taekwondo-kæmpers historie viser også, at hun ikke sådan er til at slå ud: For godt fire 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 danmarks-mestertitlen – 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 EM med masser af taekwondo-erfaring – trods kun knap 

20 reelle para-kampe. 

 

Fakta om Lisa Kjær Gjessing  

• 38 år 

• Taekwondo-kæmper 

• Tredobbelt verdensmester 2013, 2014 og 2015 (para)  

• Europamester i 2013, 2015 og 2016 (para) 

• 6 x dansk mester (i almenidræt) 

• 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).  

• Lisa er mor til Kajsa og Frida på 7 og 10 år. 

 

For mere information om Lisa Kjær Gjessing, kontakt venligst: 

Taekwondo-træner, Bjarne L. Johansen, 40 53 77 00 

Taekwondo-kæmper, Lisa Kjær Gjessing, 51 92 40 73  

 



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

VM-testen veloverstået ved COP16. 
Til COP16 blev den sidste vurdering, af de danske udøvere, foretaget inden det for alvor går løs ved VM i Peru. 

 

Det er et stort hold vi stiller med til VM, hvilket også betyder en stor satsning, da grupperne spænder lige fra kadet til master og hen over 

Freestyle. 

 

Den samlede vurdering til VM er, at det ikke er realistisk, at vi kommer hjem med 24 medaljer, men der er stadig gode medaljechancer overall. 

Der er meget hård konkurrence i alle kategorier og det kun er marginaler som skiller de bedste i verden.  

Det kommer helt an på lodtrækningen omkring hvilke runder, modstandere og opdelingen af grupper lige fra de indledende grupper og til semi-

finalen samt hele vejen til finalen, ligesom det kommer an på hvad dommerne vægter specielt meget på dagen.  

Vi håber på mindst 6 medaljer, som værende realistisk at hive hjem blandt verdens elite ved dette VM. 

 

Vi er godt forberedte med hjælp fra vores WTF dommere som har kommet med de sidste nye tilretninger og fokus. Da det samtidig er et stort 

lotteri skal vi huske ikke at være den mindste smule skuffet, hvis vi kommer hjem uden medaljer, hvis blot præstationen har været, som under 

vores forberedelser mod dette VM. Vores forberedelser har været utrolig seriøse og stemningen blandt deltagerne er helt i top, de har det godt 

med hinanden og er indstillet på at yde deres bedste når det gælder. 

Vi ved at udøverne har potentiale til at gå i finalen og har dermed adgang til medaljerne. Vi går efter podiepladser ved dette VM, men det må 

ikke være en stor skuffelse hvis det glipper, så længe blot præstationen har været i top hele vejen. 

 

Kryds fingre for at Danmark markerer sig ved dette års VM i Peru. 

 

Med sportslig hilsen 

Michael Winther 

Head of Team 

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

Stillingsopslag 
Vil du have indflydelse på stævneafviklingen i Dansk Taekwondo Forbund? Så meld dig som stævneadministrator KAMP. 

DTaF søger stævneadministratorer for kampstævner, der har: 

• Faglighed for kamp 

• Stor administrativt gå på mod 

• Interesse i at udvikle stævnerne i DTaF 

 

ARBEJDSBESKRIVELSE 

Under ansvar over for bestyrelsen i DTaF, har Stævneadministrator KAMP 

følgende arbejdsopgaver: 

1. DTaF’s turneringsansvarlige indenfor kamp. 

2. Du refererer til de af hovedbestyrelsen udpegede HB-medlemmer. 

3. Ansvarlig for turneringsplan, stævnekontrakter, invitationer, samt oprettelse i Ma-Regonline. 

4. Ansvarlig for at DTaF’s udstyr er opdateret. 

5. Udarbejder endelig INFO, ansvarlig for indvejning og div rettelser efter indvejning. 

6. Sikrer at DTaF-regler overholdes. 

7. Fremsender bilag til DTaF-HB økonomi, der godkender og videresender. 

8. Deltager i turneringsgruppens møder. 

 

Krav:  

• at du er over 18 år 

• at du er medlem af DTaF 

• at du har PC-færdigheder indenfor Word og Excel 

 

Ansøgningsfrist d. 25.09.2016 

Ansøgningen sendes til undertegnede. 

 

For yderligere information kan der rettes henvendelse til: 

Søren Holmgård Knudsen 

Mail. staevneadm@taekwondo.dk  

Tlf. +45 2466 4872 



 

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

Budo Nord Cup KAMP den 8.oktober 2016 er aflyst. 
Efter aftale mellem arrangør og DTaF aflyses stævnet(Kun Kamp) pga. for få tilmeldte(100). Teknik-delen gennemføres med et lille 

antal deltagere.(Var også meget tæt ved at blive aflyst) 

Det er nu 2. gang, at vi har måtte aflyse et kampstævne. Det giver virkelig stof til eftertanke vedr. antal af stævner i DK samt placeringen af dem 

+ meget andet.  

 

Vi har desværre igen oplevet, at klubberne er meget sent ude med tilmeldingerne – Det står lige slemt til ved både kamp og teknik. – Det skal 

blive bedre 

 

De klubber der er tilmeldt kamp og har betalt får selvfølgelig deres deltagergebyr tilbage. – Vi skriver direkte til Jer, men I kan også skrive til 

staevneadm@taekwondo.dk  

 

DTaF beklager meget. 

 

Med sportslig hilsen 

Yderligere INFO:  

Søren Holmgård Knudsen, staevneadm@taekwondo.dk  

 

  



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

 

2016 Cadet EM 
Resultater m.v. 

 
Det danske hold er mødt friske op i hallen, som nogle af de første og sikret os de bedste pladser blandt to store nationer. Tyrkiet på den ene side, 

og Stor Britanien på den anden side. Dannebrogsflaget er hængt op, selvom pladsen var trang. Om lidt går kampene i gang og danskerne er nogle 

af de første som skal i kamp. Alle er tændte og velforberedte, stemningen er god, og musikken spiller for fuld skrue. 

De danske kæmpere er i gang med opvarmningen sammen med deres respektive trænere. 

Update følger. 

 

Efter en meget intens kamp mod en dygtig Kroat, hvor Shantelle er bagud hele første og anden omgang, lykkedes det den danske kæmper fra 

Amager Taekwondo, at trække sig sejrrigt ud af kampen med tre hovedsparki de sidste sekunder af tredje omgang. Coach Philip Reyes trak 

kortet på et klogt øjeblik og fik ledt dommernes opmærksomhed på Shantelle hovedspark. Vigtig sejr for Shantelle og Danmark, som er videre 

til anden runde. 

 

Kanon start for det danske hold. Alle tre kæmpere videre til anden runde. 

Tobias og Edi vinder begge stort i deres første kamp. 

Tobias vinder med cifrene 13-1 

Edi vinder med cifrene 11-1. 

Alle tre danske kæmpere skal i kamp igen indenfor 30 min. 

 

Edi taber desværre anden kamp, til en meget dygtig franskmand. Kampen var lige, med Edi i offensiven. Franskmanden får et tvivlsomt 

hovedspark ind i 3. Omgang og vinder 5-4. 

Kom igen Edi Hrnic.  

 

Tobias måtte i sin anden kamp se sig slået af Tyskland. I tredje omgang får Tobias et hovedspark ind og udligner til stillingen 5-5. Tyskerne 

udfordrer kendelsen og da sparket ikke kunne ses i kameravinklen bliver sparket underkendt. Tobias taber desværre 5-3. 

Kom igen Tobias. 

 

Shantelle er stærkt videre til 3. Runde efter en sikker sejr over Sverige. En kamp som var præget af mange tvivlsomme kendelser imod 

danskeren.  

Til trods for dette vinder Shantelle sikkert med 4 hovedspark i 3. Runde.  

 

  



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

INFORMATIONSMØDE i KAMP 

UDVIKLINGSCENTER 
Torsdag d.22/9 kl.18:30 inviterer Udviklingscentret Copenhagen TKD Center til informationsmøde i Nørrebro TKD Klub.  

Udviklingscenterkoordinator Henning Hansen vil være tilstede for at informere om forbundets udviklingscentre, og udviklingscentrets trænere 

Muhammed Dahmani og Stig Kramer vil informere om træningen og besvare eventuelle spørgsmål.  

UC Copenhagen TKD Center modtager udøvere som er sidste års kadetter, junior- og senior udøvere med ambitioner om en landsholdskarriere.  

Mødet henvender sig til interesserede udøvere, klubtrænere og forældre.  

 

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

Kadet Em 2016. 
Så er lodtrækningen offentliggjort for de danske kadet kæmpere.  

 
Første kæmper som skal på banen er: Shantelle Mendoza som i sin første kamp skal møde kroaten Marta Kvez. 

Tobias Hyttel har i sin første kamp trukket svenske Felix Andersson. 

Edi Hrnic møder i første kamp franske Cyrian Ravet. 

Alle danske kæmpere skal igennem 5 hårde kampe for at stå med guldet. 

Løbende info følger, så snart der er netforbindelse. 

 

Head of Team 

Tarik Setta  

  



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

Kadet Em 2016. 
Det danske hold er vel ankommet til den rumænske hovedstad Bucharest, hvor dette års Kadet Em netop er skudt i gang.  

 
Over 400 kæmpere fra 40 nationer, skal over de næste par dage kæmpe om medaljer ved det hidtil største kadet Em. 

Danmark er repræsenteret ved 3 kæmpere  

Edi Hrnic Albertslund 

Tobias Hyttel Rødovre 

Shantelle Mendoza Amager 

Alle skal i kamp i morgen fredag. 

Alle kæmpere har netop overstået indvejning. Nu skal holdet ud at spise, og senere skal de kæmpere som har ønsket det, have en velfortjent 

massage af holdets fysioterapeut Alexander Kringelba. 

Lodtrækningen for morgendagens kampe forventes offentliggjort på tpss ved 15 tiden. 

 

Sportslige hilsner 

Head of Team 

Tarik Setta 

 

  



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

 

Danske teknikere indtog Skotland og vandt slaget i 

Nordatlanten. 
Intet mindre end 19 guldmedaljer og flot pokal til stævnets bedste poomsae på tværs af samtlige dame-klasser var hvad et sammensat 

dansk hold tog med sig hjem fra Scottish Open i weekenden. 

 
Suveræne Lærke topper stærke danske junior-præstationer 

Lærke Kamp fra Lyseng Taekwondo Klub vandt guld i Junior Female A og ikke nok med at Lærke vandt sikker guldmedalje, så vandt hun også 

pokalen for ”Bedste Poomsae” blandt alle turneringens kvindelige deltagere; en utrolig flot anerkendelse for en af dagens allerbedste 

præstationer. 

 

Lærke vandt desuden også guld i Junior Pair, sammen med sin Pair-makker Emil Nørby fra Risskov, der også vandt guld i Junior Male A. Denne 

klasse bød også på en flot dansk bronzemedalje til Mathias Jespersgaard Laursen fra Herlev Taekwondo Klub. 

 

I A-grupperne blev det desuden til 2 flotte guldmedaljer, idet de danske VM-deltagere Astrid Dinesen (Lyngby) og Jørn Christian Andersen 

(Herlev) begge vandt individuelt guld i deres respektive klasser. Noget overraskende, måtte Astrid og Jørn dog nøjes med sølv i +31 Senior A 

Pair, mens Dan Oudom Ou fra Herlev vandt en flot sølvmedalje i Senior Male A under 30 år. 

 

Unge og talentfulde udøvere vandt guld på stribe 

I et etableret samarbejde mellem klubbernes Gangnam Virum, Lyngby, Sundby, Furesø og Herlev stillede Danmark op med en masse unge 

talenter i både B, C og D-klasserne og de unge talenter stod ikke i vejen for de mere rutinerede kræfter og vandt hele 15 guldmedaljer; faktisk 

var de unge danske talenter så suveræne, at der i samtlige klasser med dansk deltagelse stod en dansker øverst på skamlen da medaljerne skulle 

uddeles. 

 

Følgende vandt individuelt guld: Sophia Ladewig, Herlev (Female D -14 år), Alexandra Krangkrathok Høyer, Furesø (Female D-11 år), Nete 

Brønnum-Carlsen, Herlev (Female C -9 år), Malaak Eid, Herlev (Female C -11år), Iben Engkilde, Furesø (Female C -14år), Frederikke Ingholt, 

Furesø (Female B-17år), Rikke Ploug, Furesø (Female B -30år), Loui Henry Petersen, Herlev (Male D -14år), Tobias Grøndahl, Furesø (Male B 

-14år), Peter Blom, Furesø (Male B -30år). 

 

Der var også flere guldmedaljer i Pair/Team: Nete Brønnum-Carlsen/Loui Henry Petersen (Pair C -11år), Iben Engkilde/Tobias Grøndahl (Pair B 

-14 år), Rikke Ploug/Peter Blom (Pair B -30år), Nete Brønnum-Carlsen/Malaak Eid/Alexandra Krangkrathok Høyer (Female Team C -11år), Rie 

Lund/Frederikke Ingholt/Katharina von Münchow (Female Team B -17år), Rikke Ploug/Iben Engkilde/Frederikke Ingholt (Female Team B -

30år). 

 

Udover de 15 flotte guldmedaljer var der sølv til Sebastian Andersen (Herlev) i Male D -14 år; ligesom der var individuelt sølv til Rie Lund 

(Sundby) i Junior Female B -17år, i endnu en dansk dobbelt-triumf. 

 

De danske deltagere repræsenterede Danmark på fornemmeste vis; ikke blot med de mange flotte præstationer og resultater der taler for sig selv, 

men ikke mindst fordi der var en helt utrolig god stemning på hele holdet under hele turen, hvor et stærkt dansk sammenhold var med til at løfte 

hele holdet – en usædvanlig stærk team-spirit, der blev lagt positivt mærke til fra både modstandere og arrangører, der roste hele det danske hold 

for super sportsmanship. 

 

  



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

Budo Nord Cup. 
Der er, 1 dag før sidste tilmeldingsfrist(8.9.16), kun 44 tilmeldte til kamp og 37 tilmeldte til teknik. 

Tilmeldingsfristen vil IKKE blive forlænget, så skynd Jer at få Jer tilmeldt via Ma-Regonline (kamp) og DTaF´s hjemmeside (teknik), så vi ikke 

skal aflyse endnu et stævne. 

 

Yderligere spørgsmål 

Søren Holmgård Knudsen 

staevneadm@taekwondo.dk 

 

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

Para-taekwondo instruktør. 
Kunne du tænke dig det, så se DTaFs kalender for mere info. Sidste tilmelding 4/11-2016 

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

Træner 1_2 Nørrebro 
På vegne af Helsinge Taekwondo, vil jeg gerne sige tak til Michael Larsen og DTaF for et godt kursus. 

 
For vores 4 deltagende udøvere, var det en meget lærerig og positiv oplevelse. 

 

Kihap 

 

Kurt Petersen 

Song Sim Sae Sim 

Helsinge Taekwondo 

 

  



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

Succes of Taekwondo in Rio 2016 Olympic Games. 
Se link herunder. 

 

http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=213172 

 

Med den overskrift er vi nok en del der tænker: Hvad pokker…? 

 

Nu meget interessant hvilke tilpasninger WTF vil arbejde med fremadrettet.  

 

Jeg vil helt klart gøre min indflydelse gælden ved den kommende generalforsamling i WTF den 15.november 2016 i Canada(sammen med 

Junior VM). Godt nok er der 200 medlemslande, men det skal da ikke afholde mig fra et øf og nogle konstruktive kommentarer. 

 

Spørgsmål/kommentarer rettes til: 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

 

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

KUKKIWON EDUCATION COURSE. 
Hermed et scan af KUKKIWON’s nye education course folder. Du kan hente den under download. 

 
Yderligere information 

 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

 

  

http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=213172


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

Aflysning af stævne i Holbæk pga for få antal tilmeldte. 

 
Skriv til staevneadm@taekwondo.dk for tilbagebetaling af deltagergebyr. 

- Klub 

- Udøvernavne 

- Kontonummer hvortil beløb skal tilbageføres 

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

Taekwondo i TV ”Go aften Danmark” i aften kl. ca.17.40 
Edina og Lisa Lents er inviteret i Go' Aften studiet på TV2 i aften, hvor vi skal tale om Taekwondo og alle de priser/anerkendelser, der 

har fulgt med på den seneste tid. 

 

Der kommer omkring 7-8 min på LIVE tv, hvilket er ret lang tid og super god eksponering for sporten.  

Normalt er 2 min. live lang tid på tv.  

 

Det kommer i aften omkring 17.40. 

 

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

Til alle klubber og deltagere ved WCTT 2016. 
Kære alle. Ved dette stævne har jeg som stævneansvarlig lavet nogle ændringer i sidste øjeblik vedr. afvikling og vejning.  

Dette er ikke altid hensigtsmæssigt for et 2 dages stævne, men i dette tilfælde en nødvendighed af hensyn til afviklingen. 

 

Årsagerne er mange, men vi har ikke været gode nok til at få meldt ændringerne ud i god tid. 

 

Jeg beklager de ulemper det har ført med sig og håber at I alligevel vil få et godt stævne 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Stævneadministrator, DTaF 

staevneadm@taekwondo.dk  

 

  



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

Endeligt program WCTT 2016 (Vejledende). 
Fredag den 19. august 2016:  

18.00 – 20.00 Registrering og vejning til både til lørdagens og søndagens kampe  

 

Lørdag den 20. august 2016:  

08.45 – 09.00 Holdledermøde  

09.00 – 17.00 Indledende kampe og finaler  

17.00 – 17.30 Pokaloverrækkelse  

 

Søndag den 21. august 2016:  

08.45 – 09.00 Holdledermøde  

09.00 –17.00 Indledende kampe og finaler  

17.00 – 17.30 Pokaloverrækkelse 

 

Lørdag den 20.august afvikles flg. klasser: 

• Avanceret Cadet 

• Avanceret Junior 

• Avanceret Senior 

 

Søndag den 21. august afvikles flg. klasser 

• Alle børn 

• Begynder Junior 

• Begynder senior 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

staevneadm@taekwondo.dk  

 

Ret til ændringer forbeholdes 

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

DTaF indleder ambitiøst strategiarbejde i samarbejde 

med DIF. 
DIF vedtog i foråret 2016 en ny økonomisk støttestruktur til specialforbundene. Det betyder at DTaF i løbet af efteråret går i gang med 

et ambitiøst strategiarbejde. 

I første omgang klædes hovedbestyrelsen godt på til processen.  

I oktober måned vil forbundet indbyde til dialogmøder i både øst og vest for at få klubbernes input til hvilke områder, der skal fokuseres på. 

 

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2016/april/20160430_stoettestruktur 

  

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2016/april/20160430_stoettestruktur


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

Ambassador’s Cup – Nyt samarbejde mellem den 

Koreanske Ambassade og DTaF 
DTaF og den Koreanske Ambassade ved Ambassadør Young Sam Ma udvider det tætte samarbejde, som blev etableret i forbindelse 

med Aarhus Festuge i 2015 og kan hermed sammen præsentere endnu en aftale omkring Copenhagen Open Poomsae, som fremover 

bliver til Ambassador’s Cup i Poomsae. Islev Taekwondo Klub er fortsat den bærende organisatoriske kraft bag det store internationale 

stævne. 

 
Nedenfor er det to glade og tilfredse partnere som sætter ord på det nye udvidede samarbejde. 

 

Den Koreanske Ambassadør i Danmark H.E. Young Sam Ma udtaler: 

”Det er en glæde for mig af promote Ambassador’s Cup Taekwondo Poomsae.  

Taekwondo er ikke kun en sport der træner kroppen, men er også en livsstil, der skaber disciplin på det mentale plan. 

Jeg håber især, gennem denne konkurrence, at de yngre generationer af danskere får en større interesse og dybere forståelse af Taekwondo og 

alle dens fordele.” 

 

Formanden for Dansk Taekwondo Forbund Søren Holmgård Knudsen supplerer: 

”Dansk Taekwondo Forbund er meget stolte og glade for det tætte samarbejde med den Koreanske Ambassade i Danmark. 

Dansk Taekwondo Forbund har altid haft et meget godt forhold til The Embassy. 

Det sidste år er dette forhold blevet styrket og mere motiveret gennem samarbejdet med ambassadør Young Sam Ma. 

Relationen og partnerskabet mellem ambassaden og forbundet vil uden tvivl bidrage til Taekwondos udvikling i Danmark.” 

 

Danske Taekwondo Forbund og den Koreanske Ambassade samarbejder igen i år om børne- og turismeaktiviteter ved årets Danske 

Mesterskaber i Odense. 

 

Ambassador’s Cup bliver afholdt den 10. september 2016 i Rødovre Idrætshal. 

Praktisk information, indbydelse og deltagerlister mv. kan løbende findes på dette link HER. 

 

Kontaktperson vedr. Ambassador’s Cup er: 

Formand for Islev Taekwondo Klub - Ann Oxfeldt Olsen, +45 5050 7010, ann@islevtaekwondo.dk 

Kontaktperson vedr. samarbejdet med den Koreanske Ambassade: 

DTaF Events - Torben Hansen, +4521730333, event@taekwondo.dk 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund 

 

  

http://www.taekwondo.dk/staevnekalender.asp
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Vægtklasser 
DTaF har nu i et stykke tid afprøvet forskellige grupper og vægtklasser ved stævnerne i DK. Vi er nu kommet frem til vægtklasser og 

anvender nu 2 grupper: Begyndere(B) og avancerede(A).  

Som noget nyt er der nu oprettet veterangrupper som en fast bestanddel af et stævne og ikke som et separat stævne.  

Vægtklasserne i veteran er OL vægtklasserne – Der kæmpes i veteranklasser både til stævnerne i Holbæk og Rødovre 

 

Get2sport stævner vil stadig blive afviklet, som stævner for sig. 

 

OBS på at til DM 2016, så er det kun avancerede der kan deltage! 

 

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

Taekwondo OL i Dansk TV 
På vedhæftede billede kan I se, hvornår DR sender Taekwondo. Det vil være Zakaria Asidah, som er medkommentator 
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APP vedr. Taekwondo OL i Rio 
To: WTF Council Members and Auditors 

Presidents & Secretaries General of the WTF Member National Associations 

 

Dear Sir and Madam, 

 

I send you my warmest greetings from the World Taekwondo Federation. 

 

We are glad to announce the launch of WTF's dedicated mobile app for Rio 2016 Olympics to keep its global fan base up-to-date with easily 

digestible and navigable news for the taekwondo competition. 

The mobile app will feature competition schedule, information live-results, videos, photos, athlete information, and the very latest news of 

taekwondo competitions. 

 

After the Rio Olympics, the app will be used as a source of information for other WTF events such as the WTF World Taekwondo Grand Prix 

Series. 

The microsite for the Rio Olympics is also in the finalization of its development, and it will be open soon. 

 

The mobile app is free to download and is available for Apple iOS and Android devices.  

 

To find the QR Code, please visit the link:  

http://www.worldtaekwondofederation.net/wtf-launches-rio-2016-taekwondo-mobile-app-to-keep-global-fanbase-up-to-date-on-latest-

olympic-news-2/ 

 

  

http://www.worldtaekwondofederation.net/wtf-launches-rio-2016-taekwondo-mobile-app-to-keep-global-fanbase-up-to-date-on-latest-olympic-news-2/
http://www.worldtaekwondofederation.net/wtf-launches-rio-2016-taekwondo-mobile-app-to-keep-global-fanbase-up-to-date-on-latest-olympic-news-2/
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VM Poomsae 2016: Det danske hold udtaget 
WTF har placeret årets Verdensmesterskaber i Poomsae i Lima, Peru. Så det bliver en lidt eksotisk oplevelse og en hård forberedelse 

for det danske hold, som nu er udtaget til VM. Landsholdsledelse, som består af Head of Team Michael Winther, landsholdstræner Finn 

Buchardt, Kim Nedergaard og Kristoffer Andersen og evt. 1 extra coach som vil blive udpeget om kort tid. Alle udtagelser er 

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

TEU jf. Dtafs Talent og Elitestrategi. 

 
VM Holdet består af: 

 

Cadet indv. Female - Alba D. Hollederer  

Cadet indv. Male - Gustav Blomquist 

Cadet Pair - Gustav Blomquist, Alba D. Hollederer  

 

Junior indv. Female - Eva Sandersen 

Junior indv. Female backup - Lærke Kamp Pedersen 

Junior indv. Male - Nikolai Kronborg 

Junior Pair - Nikolai Kronborg, Melanie Peinow  

Junior Team Female - Lærke Kamp Pedersen, Emma Kayerød-Rasmussen, Eva Sandersen 

Junior Team Female Backup - Caroline La Cour 

 

Senior indv. Female - Anneline Søberg 

Senior indv. Male - Benjamin Hellegaard Harder 

Senior Pair - Benjamin Hellegaard Harder, Annaline Søberg 

Senior 1 Team Female - Chelina Rose Larsen, Maria Skovly Buchardt, Rikke Rasander 

Senior 1 Team Male - Kristoffer Andersen, Thomas Purup, Kim Larsen 

 

Senior 2 Male - Kim Nedergaard 

Senior 2 Team Male - Kim Nedergaard, Rene Louring, Brian Louring 

 

Master 2 indv. Male - Jørn Andersen 

Master 4 indv. Female - Lis Borring 

 

Freestyle indv. Female U18 - Eva Sandersen 

Freestyle indv. Female O18 - Sofie Berggren Jensen 

Freestyle indv. Male O18 - Kristoffer Andersen 

Freestyle Pair O18 - Thomas Purup, Amalie Benfeldt Poulsen 

Freestyle Mix Team O18 - Kristoffer Andersen, Thomas Purup, Kim Larsen, Sofie Berggren Jensen, Freja Løkke 

Freestyle Mix Team O18 Backup - Amalie Benfeldt Poulsen 

 

Det bliver en stor trup, som igen kommer af sted til VM i år, vi håber derfor på finalepladser og evt. nogle medaljer i de mange discipliner. 

 

Den noget sene udtagelse denne gang skyldes behandligstiden på div. sager i forbundet omhandlende Teknik.  

I denne weekend kom der en ny Outline vedrørende disciplinerne til dette VM. Dette har åbnet op for nye muligheder for bruttoholdsudøverne, 

idet det har åbent muligheden for at udøvere kan stille op i henholdsvis to Poomsaediscipliner og to Freestyle-discipliner. (link) 

 



Extra udtagelser kan forkommer I tilfælde af skader eller andet akut, så alle på Bruttoholdet skal holde sig kampklar, samt alle Backuper skal 

deltage i alle forberedelser. 

 

I forbindelse med de store forberedelses planer debutere Freestyle ved dette års VM. 

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

 

På landsholds ledelsens vegne, 

 

Med sportslig hilsen, 

Finn Buchardt 

Tekniklandsholdstræner 

 

National Poomse Head-coach 

Danish Taekwondo Federation 

 

Tlf. +45 2870 9667  
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Århus Taekwondo Klub sætter fokus på rekruttering og 

fastholdelse 
Ildsjæle fra Århus Taekwondo Klub rev sidste lørdag en hel dag ud af kalenderen for at få besøg af forbundets udviklingskonsulent. 

Formålet var at lave en handlingsplan for klubbens fremtid, og især rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse var i fokus.  

  

Århus Taekwondo klub har fået nogle nye, flotte og lyse lokaler på Silkeborgvej i Århus med tilhørende sofastue og køkken. Klubben har 

dermed nogle rigtig gode rammer for klublivet, men kunne godt tænke sig at få rekrutteringen af nye medlemmer sat i system, så dojangen bliver 

fyldt op til hver træning. 

Klubben kontaktede derfor DTaF’s udviklingskonsulent, og sammen fandt de frem til en proces, som gav mening for klubben. 

Udviklingskonsulenten tog derfor i lørdags plancher, papirer, tuscher, post-its og mange andre redskaber under armen og drog mod Århus.  

 

10 interesserede forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer var dukket op og blev sat sving med at brainstorme på, hvordan deres drømmeklub 

så ud. Det udmundede i nogle spændende diskussioner omkring, hvad en god og succesfuld klub indeholder, hvad der er ”need to have” og nice 

to have” samt en snak om, hvordan man får flere frivillige og passer godt på dem man har, så de ikke brænder ud. 

 

Dagens resultat blev en handlingsplan med de vigtigste aktiviteter, som deltagerne fandt frem til på dagen. Om et halvt år kommer 

udviklingskonsulenten forbi klubben igen, for at hjælpe med at revidere og følge op på handlingsplanen.  
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Rettelse - Udtagelse til Junior VM 2016 
Tiden nærmer sig for udtagelse af holdet som skal repræsentere DK ved kommende Junior VM 2016. 

TEU vil gerne have følgende skema udfyldt på udøvere som ønskes i betragtning til udtagelse.  

 

Skemaet skal være TEU i hænde senest 24-8-2016, hvorefter der vil fortages udtagelse. Bemærk at WCTT er obligatorisk for alle der ønsker 

udtagelse.  

 

Skemaet kan derfor først indsendes Efter WCTT. 

 

Vi henleder opmærksomheden på de gældende udtagelseskriterier samt kravet om UC tilknytning, og de dertil relaterede 

trænings/udviklingsplaner. 

 

Nedenstående udfyldte skemaer tilsendes samlet til: kamp@taekwondo.dk 

 

skema 1) Hvad bruger du dine 168 timer til  

skema 2) Individuel udviklingsplan- DTaF  

Skema 3) Ugeplan  

Skema 4) Årsplan- Periodisering  

Skema 5) Pointskema for Junior VM 2016 

 

 

Med ønske om god sommer 

TEU 
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Stillingsopslag: Ledig stilling i Politisk Udvalg - Teknik 
Stillingen henvender sig primært til ildsjæle, der vil bistå DTaF i det fremtidige arbejde i politisk udvalg for Teknik. 

Det er en fordel at have indgående kendskab til teknik, men ikke nødvendigvis et must for at komme i betragtning. 

 

Ansøgningen fremsendes til forbundets talent- og eliteansvarlige på teknik@taekwondo.dk senest fredag den 12. august 2016. 

 

Sportslig hilsen 

TEU 

Michael Winther 
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DTaF deltog i WTF’s første ”Partnership Workshop” i 

Lausanne. 
Søren Holmgård Knudsen deltog den 28+29 i WTF Partnership Workshop. Workshoppen omhandlede, hvordan WTF ligger op til at 

fremtidige bud på ansøgning om alle WTF’s mesterskaber skal forløbe.  

 

Workshoppen gav utrolig meget indsigt i, hvad WTF i dag forlanger af arrangøren. – Man må sige at der er sket rigtigt meget siden DTaF fik 

VM i 2009. 

 

WTF har indført meget af det som vi fik ind af bagvejen i 2009. 

 

Der var rigtigt mange byer repræsenteret – Faktisk flere end der var forbund. 

 

Læs mere på: http://www.insidethegames.biz/articles/1039030/world-taekwondo-federation-begin-hunt-for-major-event-hosts-with-

inaugural-partnership-workshop  

 

Spørgsmål rettes til: Søren Holmgård Knudsen, 2466 4872 
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Cadet EM-2016. 
Danmarks hold udtaget til Cadet EM-2016 i Bukarest, Rumænien. 

Følgende kæmpere er udtaget til Cadet-EM-2016: 

Tobias Hyttel, Rødovre Hwarang. Tobias kvalificerede sig ved at vinde guld ved de to udtagelsesstævner Presidents Cup og German Open. 

 

Edi Hrnic, Albertslund Taekwondo Klub. Edi har kvalificeret sig ved at vinde sølv ved Presidents Cup og derudover vinde 1 kamp ved German 

Open. 

 

Shantelle Mendozas Amager Taekwondo Klub. Shantelle har kvalificeret sig ved at vinde bronze ved Presidents Cup. 

 

DTaF ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 
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Sommerlejr 2016 
Husk at sidste chance for at tilmelde sig årets sommerlejr, er den 1. juli på www.taekwondocamp.dk. 

Her kan du også se de seneste aktivitetstilbud, som vil blive opdateret helt frem til lejrens start. 

 

Snyd ikke dig selv for denne fantastiske mulighed for at træne med nogle af verdens bedste Taekwondoudøvere og instruktører 

 

  

http://www.insidethegames.biz/articles/1039030/world-taekwondo-federation-begin-hunt-for-major-event-hosts-with-inaugural-partnership-workshop
http://www.insidethegames.biz/articles/1039030/world-taekwondo-federation-begin-hunt-for-major-event-hosts-with-inaugural-partnership-workshop
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ÅREST LEDER 2015 og ÅREST UDØVER 2015. 
Hovedbestyrelsen har grundet arbejdspres helt glemt, at få udsendt opfordring til indstilling af årets leder 2015. Derfor vil vi nu rode 

bod på dette med det samme.  

Indstilling til årets leder og udøver 2015 samt en begrundelse for indstillingen skal ske til: formand@taekwondo.dk  

 

Deadline: 1.juli 2016.  

 

Prisen vil blive uddelt ved åbning af den officielle åbning af sommerlejren 2016(09.juli 2016) eller WCTT(20.8.2016) 

 

Ved indstillingen bedes man skrive hvilket et af steder man ønsker prisen overrakt. 

 

Det er kun klubber ved formanden, som kan indstille kandidater. 

 

Hovedbestyrelsen vil behandle indstillingerne hurtigst muligt efter den 1.7.2016. 
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DTaF sælger ud af gamle og lettere defekte måtter 
I forbindelse med ny tillægssponsoraftale sælger DTaF ud af gamle/lettere defekte måtter. Vi har et sted mellem 275 og 300 måtter til 

salg.  

Der bliver kun solgt til klubber og ikke enkeltpersoner! 

 

Vi har sat udsalgsprisen til 50,- kr. pr måtte og 40,- kr. pr. måtte, hvis man aftager hele partiet. 

 

Mindste salg er: 20 måtter 

 

Klubben står selv for afhentning i Ølgod. 

 

Det er ”først til mølle princippet”. 

 

Er klubben interesseret bedes I henvende Jer til: Jan-Erik Jørgensen, hbokonomi@taekwondo.dk  
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Kæmpe tillægssponsoraftale med BUDOEXPERTEN 
BudoExperten og DTaF har indgået en aftale om levering af 4 nye baner(model OCTAGON = 8-kantet)  

Banerne vil blive brugt første gang i forbindelse med WCTT i august 2016.  

 

Eventuelle spørgsmål: Jan-Erik Jørgensen, hbokonomi@taekwondo.dk  
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DTaF’s SEKRETARIAT HOLDER SOMMERFERIE 

LUKKET. 
Sekretariatet holder lukket i ugerne 27+28+29+30. 

Sidste åbningsdag inden ferien er:  

Fredag 1.juli 2016.  

 

Første åbningsdag efter ferien er:  

Mandag den 1.august 2016.  

 

Skulle du i sommerferien få brug for hjælp som haster/ikke kan vente skriv/ring da til: formand@taekwondo.dk / 24664872 
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Hold fast på de unge taekwondoudøvere 
Børnene er begejstrede for taekwondo, og mange klubber kan melde om fyldte børnehold og ventelister. 

 
Men i teenageårene falder deltagelsen drastisk – både inden for taekwondo, men også i andre idrætsforeninger. Flere og flere starter med at 

dyrke mere fleksibelt motion eller skifter til fitnesscentre. Andre unge falder fra af grunde, som vi ikke kan gøre noget ved. Der er også meget at 

se til for de unge; øget skolearbejde, fester, kærester, fritidsjob og en række andre livsændringer påvirker idrætsinteressen i teenageårene. Men 

en del af de unge kunne vi godt have fastholdt, hvis vi var bedre til at give de unge et attraktivt tilbud. 

 

Spørger man et bredt udsnit af alle danske idrætsforeninger på tværs af idrætter om, hvordan de forholder sig til forskellige fremtidige 

udfordringer, er svarene ofte nogenlunde enslydende: Rekrutteringen af tilstrækkeligt med frivillige volder de største panderynker, fastholdelse 

og rekruttering af medlemmer bekymrer en smule, det går egentlig ok med faciliteter og økonomi, og alt i alt ser størstedelen af danske 

foreninger relativt positivt på fremtiden. 

 

Netop derfor er det vigtigt at fastholde de unge: Det er dem som fremtidens ressourcer i klubben. 

 

Oplever I som klub, at I mister nogle af de unge, så kan det være en rigtig god idé, at starte et ungdomshold op. Der er selvfølgelig nogle hurdler, 

man skal over, for at det er realistisk med et ungdomshold; er der medlemmer nok til det, og har klubben tilstrækkelig med ressourcer og 

faciliteter? Esbjerg Taekwondo Klub har haft en ungdomshold i fire år, og med stor succes. Instruktørerne på holdet, Mads Abel og Rikke 

Bergmann, deler her deres erfaringer, overvejelser og tips til, hvordan man får vind i sejlene med et ungdomshold. Selvom I ikke er en stor klub 

og måske ikke har mulighed for at starte et ungdomshold op, så er der god inspiration at hente her for de instruktører, der træner unge. 

 

I Esbjerg Taekwondo Klub er målgruppen fra 14 til 18 år og fra grønt bælte. 

 

Træning 

 

• Variation i træningen er vigtig – det må ikke blive kedeligt! 

• Ved at differentiere træningen tilgodeser man forskellige behov – fx vil de ældre elever gerne have hård fysisk træning i modsætning til de 

yngre. 

• Ved siden af grundteknik indeholder træningen mange af de elementer, som, de unge synes, er sjove – fx selvforsvar, springspark etc. 

• Af og til inddrages utraditionelle elementer i træningen samt teknikker fra andre kampsportsstilarter. 

• Instruktørerne sørger for at lytte til og imødekomme elevernes ønsker. 

• Fra tid til anden vælger holdet et tema, som eleverne arbejder med over nogle uger. 

o Eleverne opfordres til at tænke over temaer. 

o Et tema kunne f.eks. være spark. Her kunne man arbejde med styrketræning af benene og træne mange spark og kombinationer. Det kan 

selvfølgelig også begrænses til enkelte spark. Trods et valgt tema bør det ikke være hele træningen, der bruges til dette.  

• At sætte let-øvede sammen med øvede hjælper de unge til at overkomme deres usikkerhed. Samtidig får de hjælp som en slags sidemands-

oplæring.  

• Det er en god ide at lade eleverne rette hinanden konstruktivt. F.eks. hvor de er sammen to og to, og skiftes til at give feedback.  

• En god måde at motivere de unge kan være ved at lade dem prøve noget helt vildt svært, som de gerne vil lære, eller ved at give dem en 

udfordring som lektie til næste træning 

 

Instruktørens rolle 

 

• Det fungerer godt, at instruktøren er ældre (mere end et par år) end de unge, har pondus og er alsidig. 

• Instruktøren gør en dyd ud af at skabe en personlig relation til eleverne og tale med dem om livet generelt og om at sætte sig mål.  

• Instruktøren spørger ind til den enkelte elev og er klar til at tale med de unge om ikke-taekwondorelaterede emner hvis de lige har brug for det! 

• Instruktøren er ikke autoritær og giver plads til snak og leg. Dette skal ikke misforstås, da træningen selvfølgelig indeholder disciplin. 

• Med elever op til 3. dan er det vigtigt, at instruktøren har store taekwondokompetencer. 

• Vigtigt at tage særlig hånd om de elever, der skal til dan-graduering. 

• I sin undervisning er instruktøren opmærksom på både at vise, forklare og give lov at mærke. 

• Vigtigt at overveje hvordan man bedst kommer i øjenhøjde med de unge. 

• Instruktøren snakker med de unge, hvis de ikke har været til træning over en periode. 



 

Socialt sammenhold 

 

• Sociale arrangementer afholdes ca. hvert halve år og kan være meget forskellige. Fx: 

o Aktivitetsdag 

o Spil, teambuilding 

o Mountainbike 

o Alle unge får en opgave i forbindelse med sociale arrangementer Eksempelvis at nogen dækker bord, rydder op, laver mad osv. Det er vigtigt, 

at de er med til disse små ting. 

• Eleverne rykker almindeligvis op på voksenholdet, når de fylder 18 år. De får dog lov til at vente, til de er en gruppe, som kan rykke op 

sammen. 

• Facebook-gruppen bruges meget til at dele information og til at understøtte det sociale sammenhold. 

 

Mere inspiration: 

 

• Mads Abel kommer gerne ud og fortæller mere om træning af unge mod betaling af kørsel. Mads Abels kontaktinformation kan fås hos 

udviklingskonsulent, Mia Bergsbo, udvikling@taekwondo.dk 

 

• Hvert år afholder Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med DIF projektet ”DIF Idrætsmiljø for Unge”. Det er et klubudviklingsprojekt, 

hvor en træner, en leder og to unge fra klubben deltager på en kick-off dag i Idrættens Hus i Brøndby. Derefter tager de unge tager hjem og 

arbejder videre med deres eget projekt i klubben, mens lederne arbejder videre på en handlingsplan for klubbens idrætsmiljø for de unge. Mere 

info fås hos udvikling@taekwondo.dk. 

 

• Projekt Ungdomshold. Afhandling til 5. dan. Mads Abel, Esbjerg Taekwondo Klub.  

Kopi kan rekvireres hos udviklingskonsulent, Mia Bergsbo, udvikling@taekwondo.dk. 

 

• Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske. Kirsten Grube og Søren Østergaard. CUR. 2010 

 

• Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret. En håndbog for voksne, der ønsker at være med til at spille unge gode til livet. Nanna 

Muusmann og Søren Østergaard. Ungdomsanalyse.nu. 2012 
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Du kan godt nå det endnu..! 
Tilmeld dig til Dansk Taekwondo Forbunds officielle sommerlejr 2016  

 

på www.taekwondocamp.dk 

 

Der er stadig pladser på sommerens største Taekwondo begivenhed i Danmark, med en række af nationale og internationale instruktører i den 

absolutte top-liga. 

 

Se mere og tilmeld dig inden den 1. juli på www.taekwondocamp.dk 

 

 

  

http://www.taekwondocamp.dk/
http://www.taekwondocamp.dk/


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

Frederikssund International summer Fight Camp 
Frederikssund International summer Fight Camp er lagt i kalender samt i onlinetilmelding. 

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

NY KUKKIWON PRESIDENT. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Sommerlejr 2017 
2017 bliver DTaFs Officielle Sommerlejr afholdt i Esbjerg. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for uge 28 fra d.8/7 til d.14/7  

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

Til alle gradueringsberettigede – Licenskontrol. 
Licenskontrol ved graduering. Kan gradueringsberettigede hjælpe med at sikre, at der er betalt licens til DTaF? 

Tidligere kunne/skulle den gradueringsberettigede kontrollere, at der var betalt licens, ved graduering. 

Men, ved afskaffelse af det fysiske pas, blev dette ”besværliggjort”. 

Ved stikprøvekontrol, er det konstateret, at der er en forskel på op til 40% af det indrapporterede medlemstal, og antal medlemmer i klubben. 

 

For at undgå at der sker fejl, indfører DANSK TAEKWONDO FORBUND hermed reglen, at klubben skal (ved gradueringsstart), fremlægge en 

liste over aktive medlemmer for den gradueringsberettigede. 

Denne kan udskrives under Medlemsområdet . Medlemmer – Udskriv liste. 

 

Husk, at også MON-børn skal have licens. 

 

Såfremt klubben ikke fremlægger en liste over aktive medlemmer ved gradueringsstart, skal/bør den gradueringsberettigede ikke gennemføre 

gradueringen. 

Ligeledes, hvis et medlem ikke har betalt licens, kan vedkommende ikke blive gradueret. 

 

Hvis DTaF erfarer, at ovenstående ikke overholdes, vil klubben modtage bødestraf jfr. gældende regler, og gradueringsberettigede miste 

gradueringsretten. 

 

Ovenstående er gældende fra 9/6-2016. 

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, kontaktes: 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk 

 

  



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

Forbundet tilbyder gratis workshops til klubberne 
Vidste du, at forbundets udviklingskonsulent helt gratis kommer ud i din klub og hjælper jer med at blive stærkere inden for forskellige 

områder? Herunder kan du se en række eksempler på workshops, som din klub kan benytte sig af. 

 

Kickstart nye aktiviteter 

Introduktion til fundraising 

Lav en årsplan 

Skab en visionsplan 

Hold bedre møder 

Udform en frivillighedsstrategi 

Byd velkommen i klubben 

Lav en oversigt over arbejdsopgaver i klubben 

Kend din klub 

Styrk lederne 

Skriv en pressemeddelelse 

Kortlæg kræfterne 

Kommunikér klart 

Find ind til klubbens værdier og tydeliggør dem 

 

Mere info og aftaler om klubbesøg og workshops kan ske hos forbundets udviklingskonsulent, Mia Bergsbo, udvikling@taekwondo.dk 

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

Jamshid Mazaheri 8. dan 
DTaF ønsker Jamshid Mazaheri stort tillykke med hans 8.dan graduering i Kukkiwon, Korea. 

 
Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

 

  

mailto:udvikling@taekwondo.dk?subject=Workshop


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

Ny international dansk kampdommer 
Den Danske kampdommer Lars Sass Hvass er blevet International kampdommer. 

 
 

Dansk Taekwondo Forbund har fået 1 ny WTF international kampdommer efter at Lars Sass Hvass har bestået WTFs IR kurset i april måned i 

Bonn. Kurset var på 4 dage og bestod udover gennemgang af reglerne af flere prøver og test undervejs. 

 

Lars har været national dommer i mange år og er nu blevet International WTF kampdommer. 

 

Et stort tillykke til Lars fra Dansk Taekwondo Forbund. 

 

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

Træner 1-2 App 
Vidste du, at du kan finde inspiration til opvarmning, fysisk træning og taekwondoøvelser i 1-2-træner app'en? 

Du kan både se, hvad de andre forbund har fundet på af gode øvelser, men du kan også se mere taekwondo-specifikke øvelser - bl.a. 

grundteknikserier og et-skridts selvforsvar. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/1-2-tr-ner/id712277886?mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appsfabrikken.dif 

 

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

Danish Open - New location! 
The event has been moved to: Bramdrupdam Sports & Mødecenter Bramdrupskovvej 110 6000 Kolding  

  

https://itunes.apple.com/us/app/1-2-tr-ner/id712277886?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appsfabrikken.dif


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

 

Senior EM 2016 
Kort udtalelse fra Sarah Malykke og Coach: 

 
Sarah: 

Jeg er naturligvis meget skuffet, det er man som regel efter man har tabt. Men jeg er nok mest af alt skuffet, fordi jeg ved jeg kan præstere bedre 

end det jeg gjorde i dag. Jeg er tilfreds med mine forberedelser og hele optakten til EM, desværre afspejles det ikke i min kamp i dag. Teknisk og 

fysisk mener jeg stadigvæk at jeg kan blande mig blandt de bedste, men rent mentalt var der noget der glippede i dag, og som jeg forsat skal 

arbejde på at forbedre. 

 

Bjarne: 

Sarah kæmper en tæt kamp, hvor der er flere gode oplæg fra Sarah, men desværre får vi ikke Sarah derhen hvor Sarah er bedst. Nu skal vi hjem 

og evaluere vores præstation, og finde de nøglepunkter vi kan optimere. 

 

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

Lisa Lents udpeget som WTF Goodwill Ambassador. 
Tillykke Lisa. Jeg er meget glad og tilfreds over at danske Taekwondo personer gør det godt i Taekwondo verdenen. 

 
Her på det sidste er David Coupar udtaget til OL-dommer og nu er Lisa Lents udpeget som WTF Goodwill Ambassador. 

 

Det viser i den grad at dansk Taekwondo er anerkendt i verden – Det skal vi klart fastholde og om muligt udbygge – Men det stiller også store 

krav til os! 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

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

Sportsmaster Cup - Deltagerliste 
Ma-regonline er opdateret med vejeresultater. Hvis deltagerne ikke ønsker/ikke mulighed for at rykke vægtklasse, skal vi have besked 

inden kl. 23 i aften til: staevneadm@taekwondo.dk 

 

 



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

Sarah Malykke, blev desværre slået ud i første kamp. 
Sarah Malykke har tabt en tæt og taktisk kamp mod Spanien. Vi afventer en reaktion fra Sarah og Holdleder/træner, men seneste 

melding er at kampen endte 0-1 i Spaniens favør. 

………………………………… 

Seneste Nyt fra EM. 
Der var en del overraskelser i første dagens kampe til EM, da OL kvalificerede - og topseedede udøvere røg ud tidligt på dagen.  

 

Lodtrækningen er med 100% seedning, baseret på WTF's ranking liste, noget som der tydeligvis ikke var helt kommunikeret ud til alle. Alle 

dages lodtrækninger bliver gjort efter indvejningen, for at sikre der ikke bliver for mange walk-over sejre. Som tidligere i år, er det Daedo 

generation 2 udstyr der bruges, og her på første dagen var der betydeligt færre point scoret på vesten end tidligere, men også et kærkomment 

gensyn med 'bagerste ben' teknikker med mere power i! 

 

Torsdag aften byder på opvisning af et nyt hold kamps format, med 'mix pair'. Med repræsentanter fra International Olympisk Komite på 

tilskuerpladserne skal Rusland, Tyrkiet, Spanien og Azerbaijan give opvisning i 4 personers hold kamp, bestående af 2 damer og 2 mænd på 

hvert hold. Konkurrence formatet kommer til at ligne Tag team kampene man kender fra World Cup, og det er et format WTF ønsker at udvikle 

frem mod OL inklusion i fremtiden. 

 

Fredag er kampdag for Sarah Malykke, som har haft en godt træning i går, og har brugt dagen i dag fornuftigt på at forberede sig til i morgen  

 

Link til resultater og lodtrækning: 

http://www.tpss.eu/Resultdetail.asp?ID=786 

 

Video af kampene kan findes her: 

http://www.taekwondoeuro2016.com/ 

  

http://www.tpss.eu/Resultdetail.asp?ID=786
http://www.taekwondoeuro2016.com/


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

Senior EM 2016 19 til 22.maj i Montreux, Schweitz 
Senior Em 2016 er småt ved at gå i gang. Der er 387 deltagere fra 47 nationer ved dette EM, som sikkert bliver et af de hårdest 

udkæmpet nogensinde.  

Det er den sidste store test for de europæiske udøvere der er kvalificerede for OL i Rio til august. For første gang er det med ekstra udøvere i 

hver vægtklasse, da medaljevinderne fra WTF Presidents Cup i april fik direkte kvalifikation til Europa Mesterskaberne, uanset national 

udtagelse. Det vil sige at nogle nationer har flere end én i hver vægtklasse, noget man ikke har haft mulighed for førhen. 

 

Blandt deltagerne til årets Europa Mesterskab er 10 af medaljevinderne fra OL i London, også de fire olympiske mestre; Joel Gonzales Bonilla, 

Spanien og Servet Tazegül fra Tyrkiet. Og på kvindesiden deltager Jade Jones, Storbritanien og Milica Mandic, Serbien. 

 

Fra Danmark deltager Sarah Malykke, Risskov Taekwondo Klub i kvindernes -53kg. klasse, som konkurrerer på fredag d.20.maj. Den 18 årige 

Sarah Malykke er tidligere Junior Europamester, og har i år bl.a. vundet guld som senior ved Mexico Open. 

 

Holdleder Stig Kramer vil holde os orienteret løbende. 

 

DTaF ønsker Sarah Malykke held og lykke på fredag. 

 

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

EUCJ træningslejr. 
Lørdag den 4. juni 2016 Forberedelse til Dutch Open, Austrian Open og German Open. Sted: Skive Taekwondo Klub 

Se indbydelsen i kalenderen 

 

  



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

 

LISA LENTS: MEDLEM AF ETU’S TV & MEDIE 

KOMITÉ & VÆRT VED EM 2016. 
Det er med stor glæde at kunne meddele, at Lisa Lents fra Gladsaxe Taekwondo Klub, er blevet udpeget som medlem af Europæisk 

Taekwondo Unions TV og Medie komité.  

 

Allerede i sidste måned var hun på sit første job for ETU. I forbindelse med EM/VM kvalifikationsstævnet President’s Cup 2016, som blev 

afholdt i Bonn, Tyskland for første gang i kamp og teknik, afholdte ETU en officiel VIP reception, hvor Lisa Lents var vært.  

 

Lisa og søsteren Edina Lents, som begge er WTF internationale dommere, var udtaget til at dømme til President’s Cup 2016 i Poomsae, som 

giver direkte kvalifikation til EM 2017. Lisa blev efterfølgende bedt om at komme til Tyskland et par dage efter, for at være vært til ETU's 

officielle VIP receptionen med prominente gæster som World Taekwondo Federation’s Præsident - Chungwon Choue, European Taekwondo 

Union’s Præsident - Sakis Pragalos, Præsidenten af den Internationale Paraolympiske komité – Philip Craven, Wilfried Lemke - særlig rådgiver 

for FN’s generalsekretær om sport for udvikling og fred, borgmesteren af Bonn - Ashok Sridharan mfl.  

 

Til ceremonien modtog bl.a. Philip Craven fra den internationale Paraolympiske komité en 10. Dan som æres Dan af WTF’s Præsident og holdte 

derefter tale omkring ParaTaekwondo i forbindelse med OL i Tokyo 2020. Aftenen bød på flere taler, gave overrækkelser, middag og hygge, 

hvor Lisa Lents styrede slagets gang.  

 

Se billeder fra receptionen HER.  

 

På tirsdag rejser Lisa Lents til Montreux i Schweiz i en uge, hvor skal være vært og live reporter til Europamesterskaberne 2016 i kamp, som 

løber af stablen fra den 19.-22. Maj. European Broadcasting Union (EBU) er årets mediepartner og hovedsponsor. Kampene bliver TV 

transmitteret LIVE i hele Europa, hvor Lisa skal lave LIVE reaktioner med de nykårede Europamestre. Der skal ligeledes laves portætter af de 

Europæiske kæmpere, som allerede har kvalificeret sig til OL 2016 i Rio. 

 

På onsdag starter Lisa med at dække en opvisning hos FN i Genève, som WTF’s Demonstration Team står for. De kommer til Schweiz fra Korea 

sammen med WTF’s Præsident Chungwon Choue, som skal holde tale til receptionen. Opvisningens tema er; “Empower Yourself With 

Taekwondo”.  

 

Når Lisa skal dække begivenheden, får hun ligeledes fornøjelsen af, at møde danske Michael Møller, som er genereldirektør for FN’s kontor i 

Genève.  

 

Du kan følge med i alle begivenhederne på Lents Taekwondo www.facebook.com/LentsTaekwondo og ETU’s FB: 

https://www.facebook.com/EuropeanTaekwondoUnionETU 

 

Billedetekst:  

1: Lisa Lents - vært ved ved ETU's VIP reception i Bonn 

2. Edina og Lisa Lents sammen med WTF's Præsident Chungwon Choue 

3. Fra venstre: Edina og Lisa Lents sammen med Wilfried Lemke - særlig rådgiver for FN’s generalsekretær om sport for udvikling og fred, 

WTF's Præsident Chungwon Choue & ETU's Præsident - Sakis Pragalos.  

4. Lisa Lents til reception med WTF's Præsident Chungwon Choue 

 

DTaF ønsker Lisa held og lykke i hendes nye funktion i ETU   

 

Med stor sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.976907899057080.1073741933.652810991466774&type=3


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

David Coupar udtaget som dommer til OL i Rio 2016. 
Alle i DTaF kan være stolte over at David Coupar er udtaget til OL.  

 
Det vidner om høj, høj standard ved David og alle andre danske dommere. 

 

Kæmpestort tillykke David det er meget velfortjent 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

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

Dansk kampdommer til OL i Rio. 
Den danske Internationale kampdommer og formand for DTaFs kampdommerudvalg David Coupar er udtaget til at dømme ved OL i 

Rio de Janeiro. 

 
Den danske internationale kampdommer og formand for DTaFs kampdommerudvalg David Coupar er udtaget til at dømme ved OL i Rio de 

Janeiro til august 2016. David Coupar kommer derved til at dømme ved sit andet OL i træk.  

 

  



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

AUSTRIAN OPEN POOMSAE 2016. 
Meddelelse vedr. tilmelding af blandede klub team/grupper. 

Jeg har nu fået mulighed for at oprette ”en landsdækkende klub” i Hangastar og har valgt at kalde den ”DENMARK MIX TEAM”. 

 

Dette skulle så løse problemet med at kunne tilmelde udøvere fra forskellige klubber. 

 

Klubber bedes skrive til mig inden den 15.maj 2016, hvis de har udøvere til disse mixede klubteam/grupper. 

 

Hvis udøverne også deltager i individuel, så skal de bare tilmeldes af klubbens ”CLUB-ADMIN” 

 

Betaling finder jeg ud af senere 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

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

Stævner der skal tilmeldes via "Hangastar" 
Kære alle. Hermed vigtig information vedr. registrering til stævner via Hangastar. 

Sørg nu for at jeres medlemmers data er korrekte og dokumenterne er uploadet. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

2466 4872 

 

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

TILMELDING 12th AUSTRIAN OPEN POOMSAE 2016 
Kære klubber Vigtig meddelelse vedr. registrering til 12th Austrian Open Poomsae 2016 I kan få et problem med registrering af Pair og 

Team, hvis Pair og Team kommer fra 2 eller flere klubber.  

Jeres Club-admin giver nemlig kun mulighed for at tilmelde de medlemmer, der er tilknyttet jeres klub.  

Efter mailkorrespondance med WTF’s GMS Team er der flg. 2 muligheder:  

1. DTaF tilbyder at tilmelde holdet som deltager fra Danmark. Det bliver så som National Team, hvis jeg ikke lige finder på noget andet, så holdet 

ikke forveksles med at være fra landsholdet. Det har jeg endnu ikke fået ”go” til fra WTF.  

2. En eller flere kan midlertidigt skifte til samme Klub. Så hele teamet kommer fra samme klub.  

 

Hvad skal I gøre:  

1. Hvis DTaF skal tilmelde Pair og Team fra 2 eller flere klubber. Så bedes I sende informationer til formand@taekwondo.dk senest den 15.maj 

2016.  

2. Hvis medlemmer skal flyttes midlertidigt bedes i skrive til formand@taekwondo.dk senest den 15.maj 2016 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

formand@taekwondo.dk  

 

  



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

Lidt facts fra dagens repræsentantskabsmøde 
- Årsberetning 2015 - Godkendt - Regnskab - Godkendt - Rammebudget 2017 vedtaget  

Nye i hovedbestyrelsen: 

Rasmus Jørgensen, Viborg 

Michael Adolfsen, Furesø 

Flemming Noes-Rasmussen, Gangnam Virum 

 

Ordens-og Amatørudvalget: 

Jørn Kempel(Genvalg) 

Gitte Gregersen(Genvalg) 

Nyvalgt suppleant 

Brian Andreasen, Esbjerg 

 

Kritiske revisorer: 

Ove Jensen(Genvalg) 

Herdis Jensen(Nyvalg) 

 

Forslag fra Hovedbestyrelsen vedr. Licenser: 

Fik ikke nok stemmer, så ingen ændring i lovene. 

 

Tak til Vagn Andersen for at have været kritisk revisor i 25 år 

Tak til Erik Mikkelsen, Søren Herlev Jørgensen og Jan Rudebeck for deres kæmpe arbejde i hovedbestyrelsen. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Skæring Egager 12 

8250 Egå 

2466 4872 

 

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

VEB og DTaF giver håndslag på åbningen af VEB UC 
VEB - udviklingscentret er blevet til i et samarbejde mellem klubberne (Esbjerg Taekwondo Klub, Brande, Vejle), kommunerne i 

Esbjerg, Brande og Vejle samt DTaF. 



 

 

En stor tak til udøverne, som skød åbningen af VEB i gang på flotteste vis.· 

 

Med venlig hilsen 

UC Administrator 

Henning Hansen 

 

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

Udviklingscentrene lige nu. 
Der er netop etableret en portal under Holdsport. Udøvere og trænere er i gang med at registrere sig. Det sker på 

www.taekwondouc.dk. Læs meget mere herunder. 

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

Pressemeddelelse Udviklingscenter VEB. 
Talentarbejdet i dansk taekwondo styrkes yderligere . Dansk Taekwondo Forbund ønsker at blive blandt de fem bedste i Europa på 

talentområdet. Et væsentlig og afgørende skridt er etablering af et antal udviklingscentre rundt om i landet.  

  



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

Update på Senior Em 2016, samt U21 EM 2016 
Kvalifikationen til Senior Em 2016, er i henhold til de gældende ”gamle” udtagelseskriterier, startet for godt et år siden.  

Udøvere har haft frit slag til at kvalificere sig gennem turneringer rundt om i verden. Kravene har været ganske enkle, og offentligt tilgængelige 

på forbundets hjemmeside.  

Til trods for dette, har Talent og Eliteudvalget kun modtaget 4 anmodninger om udtagelse til Senior EM 2016. Tre af disse udøvere levede slet 

ikke op til minimumskravene om antal vundne kampe. En sidste levede ikke op til kravet om aktiv UC tilknytning. 

Allerede tilbage i 2015, har vi afvist deltagere som ville kæmpe til OL-kval try-out, grundet manglende UC tilknytning, og dermed gjort det klart 

at TEU, agter at følge de vedtagende udtagelseskriterier. 

Det er derfor med stor beklagelse at DTaF, må meddele at Senior EM 2016, bliver uden dansk deltagelse gennem forbundets kvalifikation. 

Det er fortsat muligt for udøvere at kvalificere sig, såfremt de opnår minimumskravet fra President Cup. 

 

U21 EM 2016 

Som tidligere meddelt, ville forbundet afvente udenrigsministeriets anbefaling på området pr. 1-4-2016. 

Da udenrigsministeriet, fortsat fraråder enhver rejse til Tjetjenien- Bliver der heller ikke her deltagelse fra dansk side. 

 

TEU tror fuldt ud på det arbejde der er iværksat rundt om i landet, og vil fortsat fremadrettet styrke og støtte de etablerede UC. 

Bemærk at der for mesterskaber fra 2.halvår 2016 vil træde nye udtagelseskriterier ikraft. På Kadet og Juniorsiden, er disse allerede meldt ud. 

 

Med Venlig Hilsen 

TEU 

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

Rettelse til indbydelse Danish Open 
Freestyle grupper er taget med. Se kalender for detaljer. 

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

Vedr. GAL/GOL licens. 
De fleste klubber(35 stk.), som har udøvere/officials med GAL/GOL har nu registreret de fleste af deres udøvere. Og har gjort et godt 

stykke arbejde med at få uploadet de nødvendige dokumenter.  

Jeg vil tro at der er 1-3 klubber, som mangler at blive registreret med en CLUB-admin.  

 

Der er dog stadig plads til forbedringer. Specielt mangler en del at få uploadet: WTF G Ranked Event Waiver - 5 year validity  

 

Og dog – Der er i skrivende stund ca. 40 personer i GMS systemet, som ikke er tilknyttet en klub.  

 

De har fået en personlig mail om at kontakte mig. – De har fået frist til 5. april  

 

Det er nu engang bedst at få alle tilknyttet en klub inden der åbnes op for at klubbernes ”CLUB-admin” får flere beføjelser, så som: At rette og 

ajourføre data uploade dokumenter samt at forny og oprette nye GAL/GOL licenser.  

 

Jeg havde regnet med at klubberne var klar til ovenstående her 1. april 2016, men det bliver omkring 1. maj 2016 i stedet.  

 

Alle bedes endnu engang få kigget deres profiler igennem: 

- Er deres grænsepas udløbet 

- Har de fået en anden Kukkiwon grad 

- Har de fået ETU coach-licens 

- WTF G Ranked Event Waiver - 5 year validity – side 3 alene er ok  

 

Er der mangler bedes i selv prøve at uploade dokumenterne i første omgang, hvis der problemer kan de sendes til mig på 

formand@taekwondo.dk  

 

På forhånd – TAK  

Med sportslig hilsen  

Søren Holmgård Knudsen Formand, Dansk Taekwondo Forbund 2466 4872  

  



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

Presidents Cup Poomsae kun 1 dag! 
Kære alle. Dette er lige kommet via mail: 

Dear Sir/Madame, 

 

Please be advised that the Presidents Cup Poomsae will be held ONLY on Saturday 2 April 2016. Due to the number of applicants, the decision 

has been taken to organize the event only on 1 day.  

 

Please, see the schedule attached.  

 

With kind regards, 

 

Chris Pragalos 

ETU Coordinator of Games and Operations 

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

Nye tiltag indenfor IT. 
Hjemmesiden får i dag et tiltrængt løft, især indenfor medlemsregistrering. 

De fleste rettelser angår backend/administration af hjemmesiden, og er derfor ”usynlige” for brugerne. 

 

Her er nogle af rettelserne i stikordsform: 

Licenser/Medlemmer: 

- Mulighed for at udskrive medlemsliste 

- Licensfornyelser er flyttet hertil (lå tidligere under Arrangementer) 

- Opret nyt medlem fører nu direkte til onlinebetaling 

- Online-licens-betaling omfatter nu også klubbens nøglepersoner 

- Nye medlemmer får automatisk tildelt pas-nummer ved betaling 

 

Kvittering: 

Tidligere manglede der en ”præcis” beskrivelse af hvad kvitteringen gik ud på. 

Nu kommer teksten med. 

 

Pas/licensbevis: 

Det er muligt (for klubansvarlig) at få udskrevet pas/licensbevis. 

Udvikles eventuelt senere med flere felter. 

 

Unik mailadresse 

Mailadressen er ikke længere unik. 

 

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte nedenstående. 

 

Læs vejledning til de nye rettelser HER. 

 

Med sportslig hilsen 

Jesper Kristensen 

IT-ansvarlig i hovedbestyrelsen 

It_hb@taekwondo.dk 

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Vejledninger/Rettelser_til_hjemmeside_2016.docx


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

Sydjylland og Fyn. 
Undervisning i nyt Poomsae program. 

Målgruppen:  

På sigt er det meningen, at programmet kan bruges til f.eks. klubmesterskaber m.v. 

Derfor kan I med fordel sende klubbens dommere etc. 

 

2 april 2016 klokken 13:00 til 16:00 i Kolding Taekwondo klub. 

 

Andre klubber er velkomne til at deltage. 

 

Tilmelding til it-support@taekwondo.dk. 

Max 20 deltagere (først til mølle-princippet). 

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

Danfortræning og Dangraduering 
Følgende er aftalt mellem Teknisk Udvalg og Hovedbestyrelsen angående danfortræning og dangraduering afholdt i forbundet. 

Vi ser frem til, at de nye klare retningslinjer omkring tilmeldingen til danfortræning og dangradueringen vil gøre det nemmere for forbundets 

medlemmer, at forberede sig bedst muligt til danfortræningen og selve dangradueringen. 

 

Hovedbestyrelsen og Teknisk Udvalg ser frem til at forsætte det gode samarbejde omkring den fortsatte udvikling for afholdelse af vores 

danfortræninger og dangradueringer. 

 

På vegne af Teknisk Udvalg og Hovedbestyrelsen. 

Brian Rex Hansen og Erik Mikkelsen 

 

 

  



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

Udtagelseskrav til Kadet EM 2016 
Emnet har været behandlet på sportsligt udvalgsmøde 29/2-2016. En række faktorer har spillet ind på udtagelseskriterierne. Blandt 

andet har udvalget taget særlig hensyn til de unges alder, vægtmæssige udfordringer og mest mulig afsæt i ATK.  

På baggrund af dette er følgende vedtaget. 

 

For at komme i betragtning til Kadet EM, skal man som minimum have vundet 5 kampe over følgende 2 stævner: 

  President Cup 2016 

  German Open 2016 

Der er ved ovenstående lagt vægt på distance i kørselsafstand fra Danmark. 

 

Viser det sig at mere end én kæmper pr. vægtklasse lever op til minimumskravet om 5 vundne kampe fordelt på disse to turneringer, udtages den 

kæmper som har vundet flest kampe totalt ved disse to turneringer. Skulle dette også være lige, er det den udøver som har vundet flest kampe 

ved samme turnering som udtages. Er dette også lige, kigges på hvilken modstander man er røget ud til. Her vil den udøver som har tabt til en 

modstander som er nået længst i turneringen blive udtaget. 

 

Særligt ved President Cup gælder, at såfremt en udøver opnår en medaljeplads, er vedkommende automatisk kvalificeret til EM i henhold til 

internationale regler. DTaF har ingen indflydelse på disse særlige kvalifikationsmuligheder via President Cup placeringer, og der henvises til 

ETU’s reglement på området. 

 

Særligt for kadetter, gælder at man fra udtagelsestidspunktet frem til deadline for tilmelding har mulighed for at rykke op i vægtklasse, såfremt 

ingen andre danskere har kvalificeret sig i den.  

 

Herudover skal udtagne kadetter som led i forberedelserne til Kadet EM, deltage ved WCTT i August 2016. Skulle datoen for stævnerne rykke 

sig således at der er under 3 uger til Kadet EM, vil krav om deltagelse ved WCTT 2016 bortfalde. 

 

DTaF’s krav om tilknytningsforhold til UC, samt krav om forberedelser til et mesterskab, skal til enhver tid være opfyldt for at en udtagelse 

fortsat kan være aktuel. 

 

Venlig Hilsen 

Talent & Elite ansvarlig for Kamp 

Tarik Setta. 

  



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

ETU svar angående stævner. 
Vedr. Stævner i Sverige, Tyskland samt EM i U21 mesterskab i Tjetjenien. 

Til klubberne i DTaF. 

 

Kære alle. 

Jeg har nu fået svar fra ETU. 

 

SVERIGE: 

ETU fastholder at det ikke er tilladt for danske udøvere at deltage i svenske stævner. DTaF er bestemt ikke tilhængere af sådanne sanktioner der 

i den grad rammer den enkelte udøver. Det er dog ikke noget vi kan gøre så meget ved. 

Jeg har været i kontakt med STF(Altså dem som er udelukket) for bare at få lidt mere at vide om, hvad der er op og ned. – Min vurdering er, at 

det kan have lange udsigter før der kan ske en normalisering igen. Nok på den anden side af sommeren 2016 

Vi har på et HB-møde i går den 28.februar 2016 besluttet at komme med følgende indstilling til de danske klubber: 

• Danske klubber opfordres til ikke at deltage i svenske arrangementer hvad enten det er STF eller STU arrangementer.  

• DTaF vil ikke kontrollere eller sanktionere danske klubber om de overholder opfordringen eller ej 

 

TYSKLAND: 

Dansk deltagelse ved stævner af enhver art i Tyskland er ikke omfattet af sanktionen mod det tyske forbund(DTU). 

 

DANSK DELTAGELSE I U21 MESTERSKABER I TJETJENIEN: 

DTaF har opponeret mod at der holdes mesterskaber i lande, som ikke er sikre(jf. rejsevejledning fra udlændingestyrelsen). 

ETU’s svar er: At de godt ved, men at arrangørerne har garanteret for sikkerheden. 

Det kan vi ikke bruge til noget, så hvis der ikke sker noget i rejsevejledningen, så deltager DTaF ikke. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Søren Holmgård Knudsen 

 

Med sportslig hilsen 

 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

Søren Holmgård Knudsen 

Skæring Egager 12 

8250 Egå 

2466 4872 

shknudsens@webspeed.dk  

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

Kukkiwon International Instructor Course 
Kukkiwon International Instructor Course samt Nordic Promotion Test Examiner Course lagt i kalenderen. 

Se application form samt indbydelse i kalenderen. 

Se under 23/5 2016 samt 27/5 2016.  

 

  



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

ATK certifikat til Skive 
Så er Skive Taekwondo Klub også blevet ATK certificeret 

 

Skive Taekwondo klub er den nye på stammen af klubber, som har været igennem et ATK-certificerings forløb. ATK står for Aldersrelateret 

Trænings Koncept og bygger på træning under hensyntagen til Taekwondoudøveres fysiske og psykiske udvikling og modning. Se mere om 

ATK på www.atkkampsport.dk.  

 

Forløbet har indeholdt at definere hvad et godt trænings- og klubmiljø er for Skive Taekwondo klub, hvad de optimale trænervilkår er, og 

hvordan klubben arbejder med ATK-anbefalingerne.  

 

Det har været givende for klubben, sat en del tanker i gang og har affødt at klubbens vissioner kigges igennem igen.  

 

Stort tillykke til Skive med certificeringen.  

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

Ansættelse af ny UC Administrator 
Det er med glæde at DTaF kan meddele at den opslåede stilling som UC Administrator nu er besat. 

Valget er faldet på Henning Hansen, som over en årrække har hjulpet forbundet i div. udviklingsprojekter. 

Vi glæder os til samarbejdet og håber I vil tage godt imod ham. 

 

Her følger lidt om Henning Hansen 

 Arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i idrætten de sidste 10 år her i blandt 8 taekwondoklubber  

 Facilitator i forbindelse med udarbejdelse af DTaFs overordnede strategi 

 Facilitator i forbindelse med udarbejdelse af forbundets talent- og elitestrategi 

 Facilitator i forbindelse med udarbejdelse af forbundets breddestrategi  

 Beskrevet strategien for udviklingscentrene samt assisteret i forbindelse med godkendelse af de første udviklingscentre 

 Gennemført organisationsudvikling i udviklingscentrene (Rødovre, Nørrebro og EliteVest)  

 52 år – to børn på henholdsvis 12 og 13 år. 

 

Venlig Hilsen 

Mikael Kronborg & Tarik Setta 

  

http://atkkampsport.dk/


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

Taekwondo på skoleskemaet 
Skole med Spark i sigter mod at oplære idrætslærere i den danske folkeskole til at gennemføre et forløb med basal taekwondo. Lige nu 

bliver konceptet prøvet af i Herning og Ringkøbing Skjern Kommune. 

 
På Gjellerup Skole i Herning giver de fire idrætslærere den fuld gas. Lærerne har selv valgt, hvilket idrætsforløb, de skal gennemførere, og her 

faldt valget på taekwondo. Sammen med instruktør Michael Godsvig fra Herning Taekwondo Klub har de afsat en hel dag til at blive 

introduceret for en sport, som traditionelt ikke har fundet vej ind i folkeskolernes idrætssale. I starten af februar er der afsat endnu en dag, hvor 

skolens lærere og elever bliver undervist samtidig, hvorefter lærerne på egen hånd skal afvikle et forløb over fire uger. Hertil har de fået 

undervisningsmaterialet Skole med Spark i, som er udviklet af DTaF. Samtidig med forløbet i Herning kører endnu et forløb med fire forskellige 

skoler i Rinkøbing Skjern Kommune, og her bliver undervisningen varetaget af Marianne Grønn fra Nørre Nebel Taekwondo Klub.  

 

Når det lige er blevet skoler i Herning og Ringkøbing Skjern Kommune, der har stiftet bekendtskab med Skole med Spark i, hænger det sammen 

med, at disse er to ud af fem kommuner, der deltager i projektet Krop & Kompetence, som er et samarbejde mellem DIF, DGI Dansk Skoleidræt 

og VIA University College og støttet af A. P. Møller Fonden. Projektet sigter mod at klæde lærere og pædagoger på til at kunne leve op til 

skolereformens krav om mere og bedre idræt og bevægelse, og som del af projektet har skolerne tilmed fået tildelt taekwondoudstyr til at tage 

med hjem til idrætssalene. 

 

Er I interesserede i at vide mere om Skole med Spark i, kan I kontakte DTaF’s udviklingskonsulent på udvikling@taekwondo.dk. 

 

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

Danske klubber berøres af ETU’s sanktionering af 

Sverige. 
Dear Mr Knudsen As per your question concerns please kindly note that Danish clubs and athletes are not allowed to participate at any 

Tournament in Sweden. This is the current situation and it will be until further notice. Kind regards Georgia Gatsis ETU Sport Director 

Jeg opfordrer på det kraftigste til ikke at deltage I stævnerne I Sverige, da det kan få uoverskuelige konsekvenser for både klubber og DTaF 

 

På forhånd – TAK 

 

Yderligere spørgsmål rettes til formand for DTaF, Søren Holmgård Knudsen 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

 

  



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

Nordiske Mesterskaber i Fredericia: Tak for jeres 

opbakning 
Vi vil gerne sige alle deltager, coaches, holdledere og supportere tak for opbakningen til NM 2016 i Fredericia. Endvidere skal der lyde 

en stor tak til dommere, stævneledere og Fredericia Taekwondo Klub for en kæmpe indsats med NM arrangementet. 

 
Vi oplevede rigtig god energi ved NM. Vi havde en positiv debut på elektroniske hjelme på kampsiden men desværre også udfordringer med 

afviklingen på tekniksiden. 

 

På gensyn til næste DTaF stævne - Teknik Cup i Munkebo. 

 

Med sportslig hilsen 

Dansk Taekwondo Forbund Events & 

NC 2016 OC 

 

  



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

Nordiske Mesterskaber i Fredericia 30/1 2016 med over 

350 deltagere 
2016 får en kanon start på stævnefronten, når Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med Fredericia Taekwondo Klub byder 

velkommen til Nordiske Mesterskaber i Fredericia Idrætscenter. Deltagerantallet fra de 5 nordiske lande har rundet 350 fordelt på 200 

kæmpere og over 150 teknikudøvere, som skal konkurrere på 7 baner. Der er således lagt op til en super actionfyldt og spændende dag i 

Fredericia lørdag. Mere om de praktiske oplysninger nedenfor: 

 

Sted:  

Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia, 

 

Program:  

Lørdag, den 30/1 2016 

09.00-12.00 Kamp and teknikkonkurrencer 

12.00-13.00 Frokost pause 

13.00-18.00 Kamp and teknikkonkurrencer fortsat 

18.00-19.00 Præmieoverrækkelse 

 

God fornøjelse og held og lykke til alle deltagere og klubber. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Pva. NC 2016 Organisationskommiteen 

Torben Hansen  

 

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

Besøg ved den Koreanske Ambassade: 
Kære Klubformænd. Vedr. reception i ”JUTLANDIA HALL” på ambassaden og efterfølgende frokost i Ambassade boligen den 6. 

februar 2016.  

Husk at sidste tilmeldingsfrist for at deltage er i morgen torsdag den 28. januar 2016. 

 

Der er ikke mulighed for efter tilmelding 

 

Med sportslig hilsen 

 

Formand, DTaF 

Søren Holmgård Knudsen 

 

  



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

GAL/GOL informationsstand ved NM – Gælder både 

kamp og teknik 
- Søren Holmgård Knudsen vil være i området omkring stævneledelsen det meste af dagen. - Her vil i kunne blive oprettet som CLUB-

admin for jeres klub - Jeres udøvere kunne blive tilknyttet klubben. - Der vil være information om hvad der skal uploades - 

HUSK…hvis ikke I som klub har styr på dette. Så vil I til kommende stævner komme i store problemer ved tilmelding. Med sportslig 

hilsen Søren Holmgård Knudsen 

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

NC 2016 Fredericia: Head of Team Kyorugi - vigtig info 
Til alle Holdledere kamp: Læs venligst nedenstående orientering vedr. NM 2016 - Vejetider, Daedo vest/hjelme, Tidsplan og rettelser til 

deltagerliste kamp. 

 
To all Head of Team Kyorugi - NC 2016: 

Please read the whole massage – Info on Weigh-in, Daedo equipment, Time table and changes to the competitorlist and so on 

 

Weigh-in for NC 2016: 

Weigh-in will take place at the Venue: 

Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia 

Friday, January 29th 2016 from 20.00-23.00 – We recommend all fighters weigh in at this time ! 

Saturday, January 30th 2016 from 07.00-07.15 Precise !! 

 

Daedo Equipment – body and head electronic protector: 

We will use both Daedo body AND head protector at NC 2016. Both Daedo body and head gear will be provided by the organizer. 

Daedo socks is personal equipment and can be bought at the Budoxperten shop in the venue. 

 

Timetable Kyorygi: 

For now we expect to follow this tentative timetable: 

09.00-12.00 Kyorugi and Poomsae competition 

12.00-13.00 Lunch break 

13.00-19.30 Kyorugi and Poomsae competition continues and Awards ceremony 

 

Competitors alone in their weight class: 

Competitors who are alone in their weight class can get their registration fee refunded. I this case they will be deleted from the NC 2016. They 

can also stay in the NC 2016 and get the NC 2016 title and medal. Or they can move to another weight class without a fee. 

 

Changes to the competitorlist: 

All changes to the competitorlist until this weekend was free. Changes made from now and until the weigh in will cost a new registration fee 

DKK 340. 

 

Competitor list and changes: 

Please see the list of participant at MA Regonline. To this list we have recieved the following changes. Please note that all participants were 

registered by January 12th. We dont know when the changes below will be made by MA Regonline. The chages are: 

Move competitors: 

Snorre Rotvig Kristiansen, Holbæk Taekwondo klub from Senior male - 74 kg to Junior male -73 kg. 

Ayda Jameian, Esbjerg Taekwondo Club -Cheong Yong from Cadets female -59 kg to Junior female -59 kg 

Sille Hvid Kelbaek, Albertslund from Cadet female -51 kg to Junior female -49 kg 



Mads Lind Sørensen, Vejle Tkd. Club from Cadet male - 45 kg to Junior male -45 kg 

Ceren Secilmis, Nørrebro from Junior female -52 kg to Junior female -55 kg 

Mikkel Nissen, Nørrebro from Cadet male -37 kg to Cadet male -41 kg 

Alfred Rydahl, Holbæk from Seniors male -80 kg to Seniors male -74 kg 

Alberte Knudsen-Nielsen, Copenhagen Tan Gun from Senior female -49 kg to Senior female -53 kg 

 

Add competitors: 

Cadet Male -53, Younes Dahmani, Holbæk Musool Taekwondo 

Cadet Male -49, Kubilay Türk, OUKF taekwondo klub 

 

Deleted competitors: 

Senior Female -62kg: Ms. Emily Mikkonen 

Cadet Female -47kg: Ms. Jenni Saarinen 

Cadet Female -44kg: Ms. Sanni Tiihonen 

Cadet female, -47 kg: Lærke Kamp Pedersen 

Juniors male -48 kg Rasmus Julert Villumsen 

Juniors female +68 kg Frida Juhl Nielsen  

Cadet male -37kg. Yassin El Moughni 

Junior male -51kg. Younes El Moughni 

 

If you as Head of Team have questions please contact us at nordic@taekwondo.dk 

 

We look forward to seeing you all in Fredericia. 

 

Best regards 

 

NC 2016 OC 

 

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

NC 2016 Fredericia: Head of Team Poomsae - Tidsplan og 

ny deltagerliste version 3 
Se nedenstående nyhed vedr. Poomsae NM nedenfor og den opdaterede deltagerliste version 3 og tidsplan på stævnekalenderen. 

 
To all Head of Team Poomsae - NC 2016: 

 

Please note that registration at NC 2016 for poomsae competitors is Friday January 29th from 20.00-22.00 in the NC venue: 

Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. 

 

New a revised competitorlist ny group version 3 and timetable for the NC Poomsae competition has been posted at this link 

 

Best regards 

NC 2016 OC  

 

  

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


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

DTaF Talent og Eliteudvalg, TEU. 
Det politiske udvalg, kommer til at arbejde med DTaF's talent og elitestrategi, UC rammer & regler, udtagelseskriterier for landshold 

og mesterskaber, og øvrige politiske udfordringer på talent & elite området.  

Udvalget består af følgende medlemmer: 

 

Tarik Setta, Hwa Rang Rødovre Taekwondo, HB repræsentant i TEU 

Mikael Kronborg, Holbæk Musool Taekwondo, HB repræsentant i TEU 

 

Phi Xuan Nguyen, Vejle Taekwondo klub  

Ole Knudsen-Nielsen, Tan Gun Sae Sim Taekwondo 

 

Ruth Axø, Fredericia Taekwondo klub 

Mark Lee Larsen, Skanderborg Taekwondo klub, Moosa 

 

Udvalget vil afholde deres første møde hurtigst muligt. 

På Talent og Elite udvalgets vegne 

Tarik Setta & Mikael Kronborg 

 

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

Vigtig ændring i udtagelseskriterierne for Junior VM 

2016 i Kamp. 
Med udgangspunkt i at Greece Open er blevet rykket datomæssigt, kommer her følgende ændringer i udtagelseskriterierne: 

Greece Open, udgår som udtagelsesstævne. I stedet indtræder Turkish Open 14. februar 2016 Antalya. 

 

Bemærk: Turkish Open 2016- er kun pointgivende for kæmpere, som ikke har deltaget ved US-Open 2016. 

 

* Alle kæmpere som stiller op til US- Open, SKAL derfor senest 31/1-2016 via deres Holdleder meddele dette på Kamp@taekwondo.dk Man vil 

herefter være afskåret mulighed for at indsende point fra Turkish Open. 

 

* Point fra US Open vil ligeledes udelukkende være en mulighed for de kæmpere der rettidigt har indberettet deres opstilling på 

Kamp@taekwondo.dk  

 

Baggrund: US-Open blev udelukkende accepteret som udtagelsesstævne, da det lå samme weekend som Greece Open, og en del allerede havde 

booket billet til USA, og dermed altså vílle være afskåret for deltagelse ved udtagelsesstævnet Greece Open. Eftersom Turkish Open ikke ligger 

samme weekend som US-Open, vil det naturligt ikke være muligt for deltagere ved US Open også at prøve chancer ved Turkish Open. 

 

Vi beklager på forhånd det besvær disse ændringer måtte medføre. 

 

Venlig Hilsen 

Mikael Kronborg & Tarik Setta 

 

  



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

NC 2016 Fredericia: Head of Team Poomsae - ny 

lodtrækning og deltagerliste 
To all Head of Team - NC 2016: Revised Poomsae Draw and updated list for Poomsae competitors. We have been informed, that the 

figure-interval was wrong for the following groups: I-40-F-A I-40-M-A We have therefore made a new draw for these groups. See 

updated Poomsae Group Draw and updated list of competitors here:  

 
 

Best regards 

NC 2016 OC  

 

  



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

European Qualification for XXXI Olympiad: Tre danske i 

kamp i dag 
Danmark har ikke færre end tre kæmpere ved søndagens OL kvalifikation i Istanbul. Charlotte Bjelke -49 kg. Risskov / UC elite vest - 

Møder Anneleen Goffin, Belgien i første kamp. Sarah Malykke - 57 kg. Risskov / UC elite vest - Møder Marie Magnus, Norge i første 

kamp. Abderrahim Elidrissi -80 kg. Albertslund / UC Rødovre - Møder Piotr Panzinsky, Polen i første kamp. Nedenfor kan du se profil 

og deres første modstander på dagen.  

 

Navn.: Charlotte Paik Bjelke 

Alder.: 27 år  

Tilknyttet klub.: Risskov Taekwondo klub. 

Tilknyttet UC.: Elite Vest Århus 

Personlig coach.: Bjarne Johansen. 

Charlotte har trænet taekwondo I 17 år, og til dagligt læser hun til skolelærer, som afsluttes I januar 2016. 

Charlotte stiller op I -49 kg klassen, hvor der er 17 deltagere (4 kampe) I vægtklassen. 

 

Navn.: Sarah Malykke 

Alder.: 18 år  

Tilknyttet klub.: Risskov Taekwondo klub. 

Tilknyttet UC.: Elite Vest Århus 

Personlig coach.: Bjarne Johansen. 

Sarah har trænet taekwondo I 12 år, og til dagligt læser hun  

HHX på CPH WEST som hun afsluuter til Juni 2016. 

Sarah stiller op I -57 kg klassen, hvor der er 19 deltagere (5 kampe) I vægtklassen. 

 

Navn.: Abderrahim Elidrissi 

Alder.: 27 år  

Tilknyttet klub.: Albertslund Taekwondo klub. 

Tilknyttet UC.: UC Rødovre 

Personlig coach.: Steen Tiedjen, UC Rødovre 

Den flerfoldige danske mester har store ambitioner om en OL plads i Rio. 

Abderrahim stiller på i -80 kg klassen, hvor der er 17 deltagere (4 kampe) i vægtklassen. 

 

Held og lykke til alle de danske kæmpere. 

 

Følg det danske holds opdateringer på vores facebook side HER. Her kan du også se det fine nyhedklip Thomas Hanen fra On Sport lægger på 

fra OL kvalen. 

 

Se profilfoto af Charlotte HER 

Se profilfoto af Sarah HER 

Se profilfoto af Abderrahim HER 

 

Med venlig hilsen 

Landsholdsledelsen 

Og Torben Hansen 

 

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/2016/Charlotte_Presse_kopi.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/2016/Sarah_Presse_kopi.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Fotos_div/2016/Abdelrahim.jpg


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

Repræsentantskabsmøde 2016 
Kære alle klubber, Det årlige Repræsentantskabsmøde er sat til lørdag d. 16. april 2016, og vil blive afholdt i ”Bygningen”, Ved 

Anlægget 14B, 7100 Vejle. 

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet 16. april 2016: 

1. Forslag, lovforslag og lovændringsforslag skal, for at blive optaget på dagsordenen, skriftligt være Dansk Taekwondo Forbunds sekretariat i 

hænde senest d. 31. januar, og vil blive udsendt sammen med indkaldelsen. 

2. Forslag kan stilles af Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt klubber underskrevet ved formanden. 

3. Forslag bedes indsendt pr. e-mail til sekretariatet@taekwondo.dk 

 

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

NC 2016 Fredericia: Head of Team vigtig info Poomsae 
To all Head of Team - NC 2016: PLEASE READ THE WHOLE MASSAGE – IMPORTANT ! Thank you for your support of the NC 

2016 in Fredericia - Denmark Poomsae registration/list of competitors: 

 
Poomsae registration/list of competitors: 

Please dobbelcheck your registration of competitors. We have had many requests regards age (their age pr. 31/12 2016 will count)  

So just to be clear: If your competitor turns 15 Years old in 2016 f.ex. November 20th 2016 he og she is a JUNIOR competitor in I-17-X-A at 

NC 2016. If your competitor turns 18 Years old in 2016 f. ex. April 10th 2016 he or she is af SENIOR competitor in I-30-X-A at NC 2016. So 

check if you competitors is in the right goups again.  

Contact us at nordic@taekwondo.dk if you have changes ! 

 

We allow changes to be made free until FRIDAY – JANUARY 22ND 2016.  

 

The list of participants by Poomsae groups can be seen here: 

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

Please note that we have 2 additional competitors from Sweden that will be added the list.  

 

We will return with practical info about NC 2016, weigh in and so on next week. 

 

Best regards 

NC 2016 OC 

Jan Jørgensen & Torben Hansen 

 

  



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

NC 2016 Fredericia: Head of Team vigtig info kamp 
To all Head of Team - NC 2016: PLEASE READ THE WHOLE MASSAGE – IMPORTANT ! Thank you for your support of the NC 

2016 in Fredericia - Denmark Kyorugi Online registration/list of competitors: 

 
Kyorugi Online registration/list of competitors: 

Please dobbelcheck your registration at MA REGONLINE. We have had many requests regards age (their age pr. 31/12 2016 will count) and the 

systems handling of the this might be wrong. 

So just to be clear: If your fighter turns 15 Years old in 2016 f.ex. November 20th 2016 he og she is a JUNIOR fighter at NC 2016. If your 

fighter turns 18 Years old in 2016 f. ex. April 10th 2016 he or she is af SENIOR fighter at NC 2016. So check if you fighters is in the right 

division/classes again.  

Contact us at nordic@taekwondo.dk if you have changes ! 

 

We allow changes to be made free until FRIDAY – JANUARY 22ND 2016.  

 

The list of participants can be seen here: 

http://www.ma-regonline.com/ 

Please note that we have 2 additional fighters that will be added the list later: They are: 

Cadet Male -53 Younes Dahmani, Holbæk Musool Taekwondo 

Cadet Male -49 Kubilay Türk, OUKF taekwondo klub 

 

We will return with practical info about NC 2016, weigh in and so on next week. 

 

Best regards 

NC 2016 OC 

Jan Jørgensen & Torben Hansen 

 

  



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

European Qualification for XXXI Olympiad: Emil møder 

slovak i første kamp lørdag 
Emil Lind Sørensen stiller op i 68 kg klassen ved OL kvalen, hvilket er stævnet største klasse. Emil møder i første kamp Boris 

Lieskovsky fra Slovakiet og vinder danskeren den kamp venter den førsteseedede Karol Robak fra Polen, som ligger nr. 13 på den 

olympiske rangliste. Læs mere om Emil nedenfor... 

 
Navn.: Emil Lind Sørensen  

Alder.: 18 år  

Tilknyttet klub.: Aarhus Vest Taekwondo klub. 

Tilknyttet UC.: Elite Vest Århus 

Personlig coach.: Bjarne Johansen. 

 

Emil har trænet taekwondo I 9 år, og går på Campus Vejle handelsgymnasium / Sportscollege, hvor Emil til dagligt læser HHX innovation. 

 

Det bliver spændende at følge de danske kæmpere lørdag og søndag. Held og lykke ! 

 

Med sportlig hilsen 

Landsholdsledelsen & 

Torben Hansen 

 

  



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

European Qualification for XXXI Olympiad: Kampdage 

for de danske OL kandidater 
Det danske hold i Istanbul afventer med spænding fredagens lodtrækning og head of team møde ved OL kvalen. Nedenfor kan du se 

hele den danske delegation og kampdage på vore profiler. 

 
Den danske OL-kval delegation: 

 

Coach: Bjarne Johansen, UC elite vest 

Atlet: Charlotte Bjelke -49 kg. Risskov / UC elite vest (kæmper søndag) 

Atlet: Sarah Malykke - 57 kg. Risskov / UC elite vest (kæmper søndag) 

Atlet: Emil Sørensen -68 kg Århus V / UC elite vest (kæmper lørdag) 

 

Coach: Steen Tiedjen, UC Rødovre 

Atlet: Abderrahim Elidrissi -80 kg. Albertslund / UC Rødovre (kæmper søndag) 

 

Holdleder: Tommy Legind Mortensen, UC København 

On-Sport: Martin Hansen, Danmarks idræts forbund  

 

Held og lykke til alle ! 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen  

 

  



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

Stillingsopslag: UC Administrator. 
DTaF opslår hermed en deltidsstilling som kommende UC-Administrator. 

Stillingen henvender sig primært til ildsjæle, der vil bistå DTaF i den fremtidige administration af vores udviklingscentre. Med afskedigelse af 

vores tidligere UC Koordinator, har vi fordelt det store ansvar med at drive UC på flere hænder. Alt det sportslige, samt koordinering af 

aktiviteter, klares fremadrettet af det sportslige udvalg. Udformning af kontrakter med UC og løbende evaluering og tilretning af rammer og 

regler, klares fremadrettet af det politiske udvalg. Afkrydsning og protokol for UC vil fremadrettet foregå elektronisk via Holdsport.dk 

 

Administrators opgaver vil være: 

 Tilsyn med UC både fysisk og via Holdsport 

 Afrapportering til det politiske udvalg om dagligdagen i centrene  

 Sikring af fremmøde i samarbejde med UC 

 Besvare spørgsmål vedr. UC og informere om nye tiltag. 

 Daglig kontakt med centrene og opfølgning på kontrakter.  

 Udarbejde tjeklister for diverse gentagne procedurer. 

 Deltage i et årligt statusmøde med kommune/UC /forbund. 

 Deltage i to årlige statusmøder med det politiske udvalg. 

 Udarbejde årsplan for UC-Administratorens arbejdsopgaver. 

 Opdatere relevante dokumenter omkring udviklingscentrene. 

 

Det er en forudsætning, at ansøgeren har indgående kendskab til DTaF's talent & elitestrategier, og er indstillet på at afsætte timer til besøg i 

centrene. 

 

Det forventes, at UC-Administratoren bruger ca. 20 timer månedligt på arbejdet. Rejsetiden er ikke indregnet i de 20 timer. 

 

Der er afsat et beskedent beløb 50.000.- kr. i aflønning årligt. 

 

Ansøgningen fremsendes til forbundets talent- og eliteansvarlige på te@taekwondo.dk senest mandag den 25. januar 2016 kl. 12.00. Ansættelsen 

forventes at ske fra 1. februar 2016. 

 

Venlig hilsen 

TEU 

Mikael Kronborg & Tarik Setta 

 

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

European Qualification for XXXI Olympiad: Det danske 

hold ankommet i Istanbul 
European Qualification for XXXI Olympiad 1. dag. Det danske landshold kommet på plads på hotellet i Istanbul og vi har brugt dagen 

til at registrere os samt en let træning. Humøret er højt og alle trives. Vi er blevet informeret om at sikkerheden ved mesterskabet er i 

top. Atleternes dag i morgen kommer til at ligne dagen i dag med træning og tilpasning til omgivelserne. Med sportslig hilsen 

Landsholdledelsen 

 
 



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

Lukning af Odense City Taekwondo Klub 
Efter mange gode år har medlemmerne af Odense City Taekwondo Klub besluttet at lukke og slukke. 

I de sidste måneder af Odense City Taekwondo Klubs levetid har der ikke været nogen fungerende bestyrelse, og lukningen har trukket ud på 

trods af, at der ikke længere har været aktivitet i klubben. DTaF’s udviklingskonsulent har derfor været inddraget for at sikre, at klubben kunne 

blive lukket på behørig vis. Sikringen har blandt andet bestået i at sørge for, at lukningen har fundet sted i overensstemmelse med klubbens 

vedtægter, at indkalde til de nødvendige ekstraordinære generalforsamlinger samt at gå i dialog med Odense Kommune og eventuelle kreditorer, 

så klubbens relation til alle interessenter kunne afsluttes.  

 

I kølvandet på lukningen er den nye Odense Taekwondo Klub netop blevet optaget i DTaF.  

 

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

Ungdomsmiljø i Rødovre Taekwondo Klub 
I Hwarang Taekwondo Klub Rødovre bliver der arbejdet målrettet med at skabe det rette miljø for klubbens unge. 

Generelt går det rigtig godt med at få børn ind i de danske taekwondoklubber, men anderledes ser det ud, når det gælder de 13 – 19-årige. 

Samme billede tegner sig i mange andre idrætter, og derfor har Danmarks Idrætsforbund de senere år inviteret klubber fra forskellige idrætsgrene 

til at deltage i projektet DIF Idrætsmiljø for Unge. Rødovre Taekwondo Klub var en af de klubber, som deltog med et bestyrelsesmedlem, en 

instruktør og to af klubbens unge i et kickoff-møde tilbage i november. Her blev de unge stillet den udfordring, at de skulle finde en idé til noget, 

som ville komme klubbens unge medlemmer til gode. Her valgte de, at de ville lave et socialt arrangement, som blandt andet kunne samle de 

unge på tværs af kamp- og teknikholdet. 

 

I januar havde klubben besøg af DTaF’s udviklingskonsulent til en uddybende snak om, hvordan man kan skabe gode rammer for klubbens 

unge. Klubben havde på forhånd besluttet, at de vil nedsætte et ungeudvalg, som kan stå for sociale arrangementer og samtidig være en måde at 

vise de unge, at de har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i klubben. Sideløbende med dette skal klubben arbejde strategisk ud fra 

seks fokuspunkter, som på forhånd er formuleret i projektet.  

 

Den 1. februar er der tidsfrist for aflevering af den handlingsplan, som klubben skal arbejde ud fra i den kommende tid. Bliver handlingsplanen 

godkendt, modtager klubben 6.000 kr. fra DIF og DTaF til initiativer, der skal gavne de unge. 

 

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

VIGTIG GAL/GOL REGISTRERING KLUBVIS SAMT 

OPRETTELSE AF CLUB-ADMIN. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Udvidelse af tilmeldingsfrist træneruddannelse 2 a. 
Sidste tilmelding for træneruddannelse 2 a i Esbjerg den 30-31-januar er rykket en uge frem til mandag den 11/01-2016. 

  



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

VIGTIGT - Nyt dokument som skal uploades som et 

GAL/GOL dokument i WTF GMS. 
WTF har indført at der ved deltagelse i WTF G stævner skal være et underskrevet Event Waiver uploadet på sin profil i GMS. 

Hvis ikke dokumentet er uploadet kan man ikke tilmelde sig G-stævner. 

 

Spørgsmål rettes til Søren Holmgård Knudsen 

 

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

Information fra WTF vedr. godkendt udstyr. 
Nedenstående udgår 31.1.2016 – Desuden bedes I læse vedhæftede fil vedr. IKKE godkendt udstyr. 

 
Har du spørgsmål, så kontakt: Formand, DTaF Søren Holmgård Knudsen 

Dear Sir/Madam, 

 

Greetings from the World Taekwondo Federation! 

 

Please be informed that the current WTF Recognition Agreement with Green Hill GmbH on head protector, mask head protector, trunk 

protector, hand protector, forearm guard, shin guard, groin guard, Kyorugi dobok and mat will be terminated as of January 30, 2016 as the 

company informed us that it will not extend its recognition agreement for the year 2016. For your information, below is the logo of Green Hill. 

 

Your attention on this matter would be appreciated. 

 

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

Nordiske Mesterskaber 2016: Tilmeldingsform Poomsae 

klar 
Vi har valgt at køre med en manuel poomsae tilmeldingsform til NC 2016. Tilmeldingsskemaet kan nu hentes på stævnekalenderen. God 

fornøjelse og godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

NC 2016 OC  

 


