
HUSK…. Poomsae Coach Seminar in Lommel, Belgium 

den 16.marts 2018. 
Læs mere her: https://worldtaekwondoeurope.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/poomsae-coach-seminar-in-belgium  

På ovenstående link kan du også tilmelde dig. 

 

Hvis du er er blevet opkrævet gebyr på 200 EUR ved tidligere stævner, fordi du på daværende tidspunkt ikke havde Coach licens, så kan du hvis 

ellers du har kvittering måske slippe for tilmeldingsgebyr 

 

Bemærk dette gælder kun hvis der ikke har været afholdt Coach seminar imellem stævnet og seminaret den 16.3.2018. 

 

Forvirret? – Intet i WTE er desværre lige til. 

 

Kontakt formand@taekwondo.dk 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

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

HUSK…. WTE Coach Seminar(KAMP), Gothenburg, 

Sweden den 6. januar 2018 
Læs mere her: https://worldtaekwondoeurope.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/wte-coach-seminar-gothenburg-sweden  

På ovenstående link kan du også tilmelde dig. 

 

Hvis du er er blevet opkrævet gebyr på 200 EUR ved tidligere stævner, fordi du på daværende tidspunkt ikke havde Coach licens, så kan du hvis 

ellers du har kvittering måske slippe for tilmeldingsgebyr. 

 

Bemærk dette gælder kun hvis der ikke har været afholdt Coach seminar imellem stævnet og seminaret den 6.1.2018.  

 

Forvirret? – Intet i WTE er desværre lige til. 

 

Kontakt formand@taekwondo.dk 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

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

Indplacering i Olympiske vægtklasser for 2018(Gælder 

kun seniorudøvere – KAMP) 
Dette gælder kun senior udøvere -Kamp 

Send venligst udøvers Navn, GAL No.(DEN-xxxx) samt hvilken vægtklasse 

 

Oplysninger skal sendes til nedenstående mail senest den 20 januar 2018, så jeg har nogle dage at løbe på. 

 

Send også oplysninger på dem, som allerede er indplaceret 

 

Spørgsmål kan rettes til: formand@taekwondo.dk  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

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



Indplacering i Olympiske vægtklasser for 2018(Gælder 

kun seniorudøvere – KAMP) 
Dette gælder kun senior udøvere -Kamp 

Send venligst udøvers Navn, GAL No.(DEN-xxxx) samt hvilken vægtklasse 

 

Oplysninger skal sendes til nedenstående mail senest den 20 januar 2018, så jeg har nogle dage at løbe på. 

 

Send også oplysninger på dem, som allerede er indplaceret 

 

Spørgsmål kan rettes til: formand@taekwondo.dk  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

  



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

GAL og GOL licens 
Kære alle. De fleste udøvere og coaches skal huske at have fornyet deres GAL eller GOL for 2018. Mange klubber er godt i gang, men 

mange mangler.  

GAL/GOL: 

I kan finde vejledning vedr. GAL/GOL på DTaF’s hjemmeside. 

https://www.taekwondo.dk/Download_diverse.asp  

Jeg vil bede Jer følge vejledningen fuldstændigt. – Hvis vejledning ikke er fulgt, vil ansøgning blive afvist. 

 

Flerårigt GAL/GOL medlemskab: 

De udøvere som tidligere end Maj 2017 har kunnet bestille flerårigt GAL/GOL licens bedes tjekke om Deres WT EVENT PAS står som: 

Ordered 

 

Hvis ikke kontakt os da på nedenstående mailadresse. 

 

Der vil her i januar og februar 2018 være op til 14 dages ekspeditionstid på fornyelse og nye GAL/GOL licenser. 

 

Spørgsmål kan rettes til: formand@taekwondo.dk 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

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

Fredericia Cup. 
Det er med stor beklagelse, at vi endnu engang bliver nødt til at aflyse et stævne, pga. for få tilmeldinger. 

Situationen med aflyste stævner er ved at blive en ond cirkel... Færre tilmelder sig, og det bliver dermed også sværere at finde arrangører af 

stævnerne, fordi det er svært at få dem til at løbe rundt. Priserne bliver så højere, og der kommer færre tilmeldinger! Vi skal have vendt 

udviklingen! 

I begyndelsen af det nye år vil vi derfor invitere kampstævne-interesserede klubber til nogle dialogmøder (placeret på begge sider af Storebælt!), 

så vi i fællesskab kan finde en vej, hvor vi -forhåbentligt - kan undgå at aflyse stævner i fremtiden! Vi håber meget I vil deltage konstruktivt i 

disse møder... 

 

Glædelig Jul til alle :-) 

 

Venlig hilsen 

Dorte Sørensen, 

DTaF stævneadministrator, kamp. 

  



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

Jul i Dansk Taekwondo Forbund 2017. 
DTaF’s Hovedbestyrelse ønsker alle en glædelig jul og er godt nytår. 

 

Tak for en kæmpeindsats i alle klubber, udøvere, trænere og ledere mfl. 

 

Håber at I får nogle dejlige dage sammen med jeres familier. 

 

Formanden ser lyst på fremtiden og håber, at vi i 2018 kan udvikle Dansk Taekwondo Forbund til en endnu stærkere organisation indenfor alle 

de muligheder, der er i Taekwondo. 

 

Mange julehilsener 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

  



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

Lars Arnum sagt ja til at være Faglig koordinator for 

DTaF’s Kursusafviklingsgruppe. 
Det er med glæde, at Lars Arnum har sagt ja til at blive Faglig koordinator vedr. afholdelse af DTaF’s DIF-kurser. 

 

Sammen med Sekretariatsleder, Jan Jørgensen vil Lars Arnum planlægge DIF/DTaF trænerkurserne(kontakt til DIF - Kursusmateriale og 

undervisere mm). 

 

De 2 har delt opgaverne mellem sig, så Lars tager sig af den faglige del og Jan Jørgensen af den administrative del. 

 

Kurserne for 1 halvår af 2018 er allerede planlagt og kommet på DTaFs kalender. 

 

Lars Arnum refererer til Jan-Erik Jørgensen(HB økonomiansvarlig). 

 

Med sportslig hilsen 

 

Formand, DTaF 

Søren Holmgård Knudsen 

  



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

Lisa Kjær Gjessing i DR 
Godt og flot indslag 

 

https://www.dr.dk/sporten/oevrig/kraeften-tog-lisas-haand-nu-er-hun-firdobbelt-verdensmester  
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DANSKE MESTERSKABER 2018+2019+2020 
Kære Klubber Dansk Taekwondo Forbund udbyder hermed DM de næste 3 år frem. 

Årsagen er at hovedbestyrelsen finder tiden rigtig til at give andre klubber mulighed for at søge/afvikle DM. Det er bestemt ikke for, at vi har 

været utilfredse med afviklingen i Odense. 

 

Alle klubber er velkomne til at søge DM nedenstående datoer – Det er tilladt at søge alle 3 år, men der er også tilladt bare at søge et enkelt år.: 

 

2018 

Lørdag den 17.november 2018. 

 

2019 

Lørdag den 16.november 2019. 

 

2020 

Lørdag den 14.november 2020. 

 

DTaF stiller ud over almindelige stævne betingelser følgende krav: 

• DM skal kunne afvikles i 1 hal/Arena. 

• Kort beskrivelse af, hvordan klubben vil gøre det til en speciel oplevelse at deltage/være tilskuer. 

• Simpel oversigts tegning af stævne afviklings areal. 

• Beskrivelse af, hvilke events udover selve DM konkurrencen, som klubben tænker på for eksempelvis udøvere(børn/unge) samt tilskuere? 

• Rammebudget 

• Samarbejdspartnere 

• Overnatningsmuligheder for klubberne 

 

Ansøgningsfristen er den 20.januar 2018. 

 

Hovedbestyrelserne vil gennemgå ansøgningerne på HB-mødet den 27.januar 2018. 

 

Ansøgning sendes til formand@taekwondo.dk  

 

Eventuelle spørgsmål rettes til 

Formand, Søren Holmgård Knudsen 

Hovedbestyrelsen ser frem til en masse spændende ansøgninger. 

 

Glædelig Jul og godt nytår 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

+45 2466 4872 

formand@taekwondo.dk  
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Lisa Lents er udpeget til medlem af WT’s kvinde komite. 
Det er utroligt vigtigt for DTaF, at vi som forbund sidder med i disse komiteer, da det jo er her at arbejdet bliver udført. 

  

Kæmpe stort tillykke til Lisa Lents og DTaF ?? 

 

Tidligere i efteråret blev David Coupar udpeget til medlem af WTE’s dommerudvalg(Kamp). 

 

Som formand for DTaF kan jeg kun være stolt over, at vi som et lille land ud af 208 medlemslande i WT kan blive udpeget til at være med i 

komiteerne. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

+45 24664872 

 

 

  



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

VIGTIG ÆNDRING FOR TILMELDING TIL 

KAMPSTÆVNER: 
Da vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på at tjekke MyFightbook, og rykke kæmpere og klubber når registreringen ikke er i orden op 

til stævner, ændres lidt i proceduren... 

MyFightbook er et lovkrav for at vi kan få lov at afholde stævner, og ikke bare noget DTaF har fundet på. Vi ved godt at det er besværligt for 

kæmpere og klubber, men det er altså en nødvendighed at få styr på det! 

 

Da vi gerne vil bruge tiden og energien på noget mere konstruktivt end at tjekke og sende rykkere, indføres nu et gebyr for de kæmpere, der ikke 

overholder tidsfristerne! 

 

Derfor: Hvis ikke registrering i MyFightbook er sket inden tilmeldingsfristens udløb, kan der mod betaling af 200,- kr. ekstra til DTaF 

efterregistreres i MyFightbook op til 7 dage før stævnet. 

 

Er registrering og betaling ikke i orden 7 dage før stævnet, diskvalificeres kæmperen og gebyr/ekstragebyr refunderes ikke. 

 

 

Ved usikkerhed omkring registrering af MyFightbook er vi naturligvis gerne behjælpelige INDEN tilmeldingsfristen. 

 

Denne ændring er gældende fra førstkommende stævne, dvs. Fredericia Cup den. 6. januar 2018.  

 

Med venlig hilsen 

Dorte Sørensen, 

DTaF stævneadministrator, kamp.  

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

Taekwondo og tørklæde: Kampsport hitter blandt pigerne 
TV 2/FYN har været forbi Vollsmose Taekwondo Klub og lavet en fin reportage om pigerne i klubben og det store arbejde som Cengiz 

Caliskan laver. 

 

Vollsmose Taekwondo Klub er støttet af DIF Get2Sport, som er Danmarks Idrætsforbunds pulje for foreninger i "belastet boligområder". 

 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/taekwondo-og-toerklaede-kampsport-hitter-blandt-pigerne  
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DIF medlemsregistrering og licens til DTaF. 
Husk at indløse licens til jeres medlemmer løbende hos DTaF. Klubberne skal endvidere en gang om året lave en en 

medlemsindberetning hos DIF.  

Husk at medlemmernes graduering ikke er gyldig uden en DTaF licens og mere vigtigt: 

Medlemmerne er ikke dækket af DTaF's kollektive ulykkesforsikring, hvis der ikke er indløst licens for medlemmet. 

Klubberne skal løbende registrere licenser for alle deres medlemmer hos DTaF. Det skal ske online via KLUB LOGIN. 

 

Mangler du som klubleder login til klubmodulet, så kontakt DTaF's sekretariat. 

Du kan også, allerede nu, registrere medlemmer for 2018 via KLUB LOGIN. 

 

DIF Medlemsindberetning 

Klubberne skal endvidere en gang om året lave en en medlemsindberetning hos DIF. 

Dette gøres een gang om året (medlemsregistreringen starter 1. december og varer frem til 31. januar) hvor klubberne får tilsendt 

registreringsskema og en onlinekode til indberetning direkte hos DIF.  

Klubbernes DIF registrering bestemmer en del at det tilskud vi alle får til at drive aktiviteterne i DTaF, så denne registrering er meget vigtig. 

 

DIF's støtte til DTaF er bl.a. afhængig at alle vore klubber indberetter deres medlemstal.  

Herunder kan du se beskrivelse fra CFR.  

 

Registrering af medlemstal 2017 

 

Det er tid til den årlige medlemsregistrering via Centralt ForeningsRegister (CFR). 

Fra den 1. december er det muligt at indberette medlemstal for 2017 på www.medlemstal.dk. 

Din forenings indberetning skal være registreret senest den 31. januar 2018.  

På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som beskriver indberetningsreglerne.  

Hovedtrækkene i registreringen er:  

- Kun ét medlem pr. kontingent / aktivitet. 

- Alle, der har betalt kontingent i minimum tre måneder i kalenderåret 2017, tælles med. 

- Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne.  

 

Vigtige ændringer i registreringen: 

Esport er nu en selvstændig aktivitet og skal altså ikke længere indberettes under øvrige idrætslige aktiviteter. 

Idræt om dagen udgår som aktivitet. Der skal i stedet indberettes på de enkelte aktiviteter. 

 

Læs mere under vejledning / ofte stillede spørgsmål på www.medlemstal.dk  

 

Andre ændringer: 

Under Øvrige Idrætslige aktiviteter skal man angive hvilke discipliner der indgår. 

Portalen holder øje med at tallene for Krolf, Frisbeesport og Andet tilsammen mindst svarer til det indberettede medlemstal. 

 

Discipliner der ikke længere særskilt skal optælles under aktiviteten, men blot tælles med i det samlede medlemstal: 

Banecykling og BMX under Cykling. 

Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer og Panna under Streetsport - Gadeidræt. 

 

Læs mere på www.medlemstal.dk under vejledning / ofte stillede spørgsmål. 

 

Foreningsprogrammer:  

CFR-systemet har mulighed for at udveksle oplysninger med flere foreningsprogrammer. 

Det betyder, at hvis I benytter jer af et af disse foreningsprogrammer (pt. Conventus, Klubmodul og Holdsport), kan I indberette medlemstal 

direkte derfra. 

Kontakt eventuelt jeres leverandør for yderligere oplysninger. 

 

Denne mail sendes, så vidt muligt, til foreningens formand, kasserer og medlemstalsansvarlig. 

Vi ser frem til at modtage jeres forenings medlemstal for 2017. 

 

Venlig hilsen 

 

Centralt ForeningsRegister 

DIF, DGI & Firmaidrætten 

Mail: info@medlemstal.dk 
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Lisa Kjær Gjessing vinder guld ved IWAS World Cup i 

Portugal. 
Kæmpestort tillykke til Lisa med endnu en guldmedalje :-)  
Tak for en kæmpe indsat af coach Bjarne Johansen samt af Para Sport Danmark.  
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Lisa Kjær Gjessing deltager i IWAS WORLD GAMES 

2017. 
Lisa kæmper i morgen den 4.december 2017 i klassen K44 Female -58 kg. World Games afvikles i Vila Real de Santo António, Portugal  

IWAS = International Wheelchair & Amputee Sports Federation – Er en Para Sport organisation, som afholder World Games. Para Taekwondo 

er med for 2 gang. 

 

DTaF deltager i samarbejde med Para Sport Danmark, som arrangerer turen.  

Det er Para Sport Danmark som står for hele turen. Lisa og Bjarne er en del af det danske hold. Derfor er de iklædt Para Sport Danmarks 

Overtræksdragt. Lisa kæmper i DTaF sponsor Do-bog 

 

World Games afholdes hvert 2 år – 2017 er der 5 Para discipliner som deltager. 

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

 

I World Taekwondo(WT) er det et G4 stævne = Gode point til Ranglisten. 

 

Trækningsliste er vedhæftet som billede. 

 

Pøj, pøj til alle danske udøvere ved IWAS World Games. 

 

Med sportslig hilsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

Søren Holmgård Knudsen 

……. 
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Nye regler i teknik. 
Søndag den 26.11.2017 blev der afholdt et dommerkursus i Gladsaxe Taekwondo Klub, hvori 11 kursister deltog.  

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

Billeder fra DM 2017. 
Som en del af aftale med DSN(Digital Sports Network) var udover IVR(Instant Video Replay) samt livestreaming også at skulle tage 

billeder. 

 
Billederne kan nu ses på nedenstående link(der er 114 billeder): 

 

http://www.digital-sport-network.com/galerija-fotografija/danske-mesterskaber-taekwondo-2017/  

 

Video fra de 3 baner som blev livestreamet kan stadig ses på: 

http://www.digital-sport-network.com/video-galerija/danske-mesterskaber-taekwondo-2017-live/  

 

De vil på et tidspunkt komme til at ligge mere opdelt og ikke som en livestreaming. 

 

God fornøjelse 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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Årets udøver og leder 2017. 
Efter indstilling fra klubberne har Hovedbestyrelsen udvalgt 

Sarah Malykke, som Årets Udøver 2017 

Flemming Jensen, som Årets Leder 2017 

 

Der var i alt 2 indstillet til årets leder 2017 og i alt 4 til årets udøver 2017.  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Ændring i udtagelses kriterierne for Cadet-EM-2018 
TEU-kamp har besluttet at ændre i udtagelses kriterierne for dette mesterskab. 

 

Ændringen er at vi erstatter Dutch Open med Belgian Open som kvalifikationsstævne.  

 

Begrundelsen er at cadet-kæmpere ved Dutch open skal være fyldt 12 år på stævnedatoen. Dette er særlig hollandsk lovgivning, som ikke følge 

WT.s reglement. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen  
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Efterlysning af gode fotos til hjemmesiden 
Vi har desværre ikke modtaget billeder vi må bruge på vores nye hjemmeside. Kom frisk hvis du f.eks. har billeder fra DM 2017. 

Vi efterlyser hermed gode billeder, vi må bruge på vores hjemmeside. 

I forbindelse med nyt opsæt af hjemmesiden, ønsker vi, at få et ”frisk” udseende af de forskellige sider. 

 

Det kan være alt fra situationsbilleder i klubber, ved stævner m.v. 

 

Planen er, at udskifte billederne, engang imellem, så brugeren får en ”ny oplevelse” når man kommer ind på en side. 

 

Vi skal have rettighed til at måtte bruge dem frit (se HER).  

 

Det skal være en rigtigt god opløsning. 

Billederne bedes sendt til sekretariatet@taekwondo.dk 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Vidensbank/DTaF_retningslinjer_for_brug_af_billeder_eller_video_i_forskellige_sammenhaenge.pdf
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Arena Fyn fyldes med action 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 og Budoxperten. Årets DM har godt 330 deltagere, som skal 

konkurrere om over 100 DM titler i både kamp og teknik. 

 
Igen i år indrammes DM eventen af ad on aktiviteter for børn. DTaF har lavet et specielt børneområde ”Korea Kids Zone” med hoppeborg og 

aktivitetsbane.  

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



opvisningshold DTDT – Danish Taekwondo Demonstration Team. DTDT giver opvisning både i frokostpausen kl. ca. 12.30 og igen ca. kl. 

15.20. 

DM i taekwondo bliver i år for anden gang livestreamet. Så på to kampbaner og en teknikbane etableres livedækning fra DM gennem følgende 

link: http://www.digital-sport-network.com/  

 

”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 og Budoxperten 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.” udtaler DM arrangør 

Torben Sachmann Hansen fra DTaF.  

 

Her følger lidt praktiske oplysninger: 

 

Dato/Program: 

Lørdag, den 18. november 2017: 

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 og Budoxperten 

 

Kontaktpersoner i hallen: 

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

 

Fotos/plakat til fri afbenyttelse i forbindelse med denne pressemeddelelse er vedhæftet. 

 

Med sportslig hilsen 

Torben Hansen 

DTaF Events 

+4521730333 

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

Licens 2018 
For at aflaste klubberne, hen over jul og nytår, har vi nu åbnet for, at I kan starte tidligt med genbestillingerne for 2018. 

 
Indløs derfor, allerede nu, licens for 2018, så jeres medlemmer er dækket af forsikringer m.v. fra starten af året. 

 

Specielt angående deltagere i Fredericia Cup: 

Sørg for, at licens 2018 bringes i orden, hurtigst muligt, for de kæmpere, som skal deltage i stævnet. 

Da stævnet afvikles 06-01-2018, vil der, efter tilmeldingsfristens udløb (23/12-2017), foretages en kontrol af, om der er indløst licens 2018 for 

deltagerne. 

Såfremt dette ikke er sket, diskvalificeres kæmperen, og gebyret refunderes ikke. 

  



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

Indbydelse til teknik BLH julesamling. 
Læs mere herunder. 

Der inviteres til Åben Samling med Teknik Bruttolandsholdet onsdag den 27/12. 

Der afholdes en lukket BLH-samling torsdag den 28/12 klokken 10 og fredag den 29/12 klokken 14. 

Der er mulighed for særlig FreeStyle-træning i springhal fredag den 29/12 (klokken 13:00-16:00). 

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

Præcisering i forhold til TEU.s udmelding efter 

dialogmødet med DTaF.s kampklubber. 
TEU-kamp har fået et spørgsmål i forbindelse med vores udmelding efter dialogmødet med DTaF.s kampklubber, som giver os 

anledning til en præcisering i udmeldingen. 

Spørgsmålet går på hvorfor senior og sidste års juniorerne skal betale til et UC, når det er tanken, at en kommende landsholdstræner skal stå for 

træningen og aktiviteterne for denne målgruppe? 

Vi skal i den forbindelse oplyse at betalingen og tilknytningen til UC, hænger således sammen, at vi fortsat mener det er vigtigt at alle kæmpere 

på eliteniveau skal være organiseret i et UC. 

Det er tanken at pengene for medlemsskabet altså de kr.1200.- årligt, ikke må indgå i UC værtsklubbernes driftsbudget, men skal være en 

særskilt pulje fra hvilken seniorer, der udtages til mesterskaber kan opnå personlig støtte. 

Således er det tanken at alle solidarisk skal bidrage til de dygtigste som klarer kvalifikationskravene. 

Men pengene er ikke blot støtte til mesterskabsudtagede kæmpere. Når man som seniormedlem betaler for UC medlemsskabet, har man fuld 

adgang og krav på træning, samlinger og øvrige forpligtelser fra UC. 

 

På TEU-kamps vegne 

Tarik Setta 

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

Sluthilsen fra Junior EM 2017 
På vegne af det danske junior landshold takker Head Of Team af fra Junior EM 2017 på Cypern. 

 
De danske atleter kæmpede deres chancer, desværre blev mange kampe afgjort til modstandernes fordel. 

 

Nikolai Andresen toppede listen med 2 vundne kampe og en kvartfinale. 

 

Natalie Lauridsen fulgte efter med 1 vundne & 1 tabt meget tæt kvartfinale. 

 

Wassim El Jilali tabte sin kamp i Golden point mere tæt bliver det ikke. 

 

Tobias Hyttel - Frederik E. Olsen - Otto H. Jørgensen - Illia Abbas - Kathrine Kamp Nordentoft Frederiksen - Amina Khouani - Mansouria 

Derai tabte ligeledes deres første kampe. 

 

Coachteamet klubberne & forbundet kan være stolte af vores atleter & forsætte med at udvikle potentialet. 

 

Med Sportslig hilsen  

Head Of Team 

Dahmani 

 

 

  



 

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

David Coupar appointed. 
David er blevet udpeget til medlem af WTE’s Referee Committee de næste 4 år 

 
DTaF siger kæmpestort tillykke med udpegningen. - Det er både flot samt utrolig vigtigt at DTaF er med smile-humørikon:-)  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

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

Junior EM 2917 (31.10) 
Afgang fra Københavns Lufthavn med The Dreamteam Junior EM 2017. 

 
Vi er stolte af jer & tak til Budo Nord Danmark for at klæde vores unge stjerner i rødt & hvidt.  

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

Opsigelse af samarbejde med vores udviklingskonsulent 
Vi har i dag valgt at opsige samarbejde med vores udviklingskonsulent med øjebliklig virkning.  

Har man igangværende projekter med udviklingskonsulenten skal man kontakte sekretariatet eller skrive til udvikling@taekwondo.dk for at få 

en afklaret på projektet. 

 

Er der spørgsmål til opsigelsen af samarbejdet kan man kontakte formand Søren Holmgård Knudsen på formand@taekwondo.dk 

  



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

Forbundets pokaler savner et nyt hjem. 
I forbindelse med oprydning er vi faldet over flere pokaler, som forbundets udøvere har vundet i årenes løb. Desuden et billede, som har 

hængt i Idrættens hus, da vi havde kontor der. 

I HB har vi besluttet at det er bedre at de kommer ud til klubberne, end de samler støv på vores lager. 

 

Hvis du har været med til at vinde en af pokalerne kan du søge om at få den til klubben. 

 

Det eneste du skal gøre er at sende en mail til hbokonomi@taekwondo.dk med angivelse af  

Billednavn 

Dit navn 

Klub 

og gerne en lille historie om hvorfor det netop er dig, der skal have den. 

 

Du skal sende din mail senest 12. november 

 

Pokalerne vil blive uddelt i forbindelse med DM 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan-Erik Jørgensen 

Dansk Taekwondo Forbund 

Økonomiansvarlig 

 

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

Årets Udøver 2017 og Årets Leder 2017. 
Tiden for DM 2017 nærmer sig. Det er derfor tid til at indstille emner til Årets Udøver og Årets leder 2017. 

Indstillingen skal indsendes til Sekretariatet: 

sekretariatet@taekwondo.dk  

 

senest den onsdag den 8.november 2017 kl. 12:00. 

 

Indstilling kan kun foretages af DTaF’s klubber ved formanden eller en fra klubbens bestyrelse. 

 

DTaF’s hovedbestyrelse vil derefter udvælge Årets Udøver og Årets Leder blandt de indstillede. 

 

Offentliggørelse vil ske ved DM 2017 den 18.november i Odense 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

  



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

Invitation til Info- og dialogmøde for teknik. 
Alle med interesse for teknik inviteres til informations- og dialogmøde vedrørende et revideret Udviklingscenter koncept og tanker 

omkring fremtiden for teknik. 

Tilstede vil være Formand Søren Holmgård Knudsen samt fra TEU Charlie Kieler og Mark Lee Larsen.  

 

Dato: 

Mandag den 4.december 2017, kl 18.30 

 

Sted: 

Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2 

5800 Nyborg 

 

Der vil være en sandwich ved ankomst. 

 

Tilmelding senest d. 15.november til markleelarsen@gmail.com - men du kan også tilmelde dig allerede nu. 

 

Vel mødt, 

På TEU's vejne 

Mark Lee Larsen 

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

Åben Bruttolandsholds samling den 4.-5. nov. 2017 
Sted: Robert Kofoedsskole (Hwa-Rang Amager Dojang) Jenagade 21 - 2300 KBH.S 

Program: 

Lørdag, 4. nov. 2017: 

10:00 - 11:00 Ankomst og registrering 

11:00 - 13:00 Træning 

13:00-15:00 Frokost pause 

15:00-18:00 Træning 

18:00-20:00 Aften pause 

20:00-21:00 Evaluering, feedback og evt. samtaler 

 

Søndag, 5. nov. 2017: 

09:00-13:00 Træning 

13:00-15:00 Evaluering, feedback, oprydning og afrejse 

 

Der er muligheder for at overnatte i klubben med egen luftmadras og sovepose. 

 

Deltagelse til træningerne koster 150,-kr. for gæsterne. 

 

Bruttolandsholdsmedlemmer deltager uden beregning. 

 

Pengene går ubeskåret til støtte for Bruttolandsholdet. 

 

Tilmelding til kytudang@gmail.com med følgende info: 

Navn: 

Fødselsdato: 

Klub: 

Grad: 

 

TILMELDING SKAL SKE SNAREST MULIGT, SENEST OP TIL SAMLINGEN, MEN EFTER FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET HVIS 

DER ER FOR MANGE DELTAGERE. 

  



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

Testteam søges i forbindelse med nyt opsæt af 

hjemmesiden. 
Er du skarp på design af hjemmesider, er det lige dig vi søger 

Vi er ved at opdatere vores hjemmeside, så den får et nyt og moderne design. 

Herunder tilpasning til diverse enheder, f.eks. mobiltelefoner. 

Det betyder også samling af informationer på en mere logisk måde. 

Vi har mulighed for benyttelse af diverse forskellige af de allernyeste ting, herunder ”bånd”, ”moderne” kalender, og meget andet. 

 

Hvis du har interesse i at hjælpe med at komme med inputs, bedes du skrive til sekretariatet@taekwondo.dk. 

Så vil vi udvælge 3 - 5 personer, som vil få flere informationer omkring projektet (hvad/hvordan/hvornår). 

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

2018 Nordic Championship afholdes 20/1-2018 
Invitation er lagt i kalenderen 

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

Nyhedsbrev mandag 23/10-2017 udsendes IKKE 
Kære klubber. I bedes informere jeres elever om dette. 

Hver uge (mandag klokken 06:00) udsendes, automatisk, vores nyhedsbrev med forbundsnyheder og klubnyheder, fra ugen der gik. 

 

I uge 43 (mandag 23/10-2017) bliver vi dog nødt til, IKKE at udsende det, og alle opfordres derfor til at opsøge vores hjemmeside 

(https://www.taekwondo.dk/) for at få de nyeste opdateringer. 

 

Årsagen er, at vi, tilsyneladende sender ugebrevet til nogle gamle/afmeldte adresser (en såkaldt spam trap). 

Vi er i fuld gang med at undersøge årsager/løsninger. 

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

Udmelding fra TEU i fortsættelse af dialogmødet med 

kampklubberne den 13. juni 2017 i Vejle 
UC-tilknytningskrav: Så længe der ikke er ansat en kamplandsholdstræner / sportschef vil der være UC-tilknytningskrav inkluderende 

træningsfremmøde i UC for alle juniorer og seniorer. Når der er ansat en landsholdstræner / sportschef forsvinder kravet om fremmøde 

til UC-træningerne for seniorer og sidste-års juniorer. Sidste års juniorer er i denne sammenhæng defineret som de juniorer der fylder 

17 år det pågældende år.  

  



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

MyFightbook - DM 2017 
Kære udøvere, holdledere og klubformænd. 

Nu har vi kørt med Fightbook i godt et halvt år. 

Jeg har forsøgt at hjælpe nogle af de få klubber, som havde problemer med at nå det hele inden tilmeldingsfristen. 

 

I indbydelserne (typisk på side 4), er der et afsnit, som beskriver konsekvensen af, at der ikke er tilmeldt korrekt (angående MyFightBook):  

 

ved udløb af tilmeldingsfristen, have oprettet fuldt færdige profiler på MyFightBook.com.  

Såfremt dette ikke er gjort, kan man ikke deltage, og deltagergebyret refunderes ikke 

 

 

Heldigvis har langt de fleste klubber fuldstændig styr på den del. 

Men, der er stadig nogle klubber, som har "lidt svært ved det". 

 

Ved DM 2017, og efterfølgende stævner, vil der kun være en enkelt kontrol af, at alt er i orden (inklusive gyldig DTaF-licens), og det vil være 

dagen efter tilmeldingsfristen. 

 

Derfor bedes I, allerede nu, sørge for, at det er bragt i orden.  

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

”Skoler med spark i” slår til igen! 
Torsdag d. 13. oktober var DTaF’s udviklingskonsulent Sune Irgens samt Taekwondo instruktør Josef Jacobsen fra Brøndby Strand 

TK, i Køge hvor Skoler med Spark i konceptet blev demonstreret overfor idrætslærerne på henholdsvis Ejby og Søndre skole. 

  
Skoler med spark i er DTaF’s skolekoncept der gør det nemt at introducere taekwondo til skolerne. Målet er selvfølgelig at eleverne 

efterfølgende kommer ned i den lokale taekwondo klub. ”Skoler med spark i” vil i fremtiden være et af de bærende elementer i Forbundets 

rekrutteringsindsats. 

 

”Skoler med spark i” kommer inden for den næste måned i et light forløb med både øvelseshæfte og lektionsplan, der gør det endnu nemmere for 

lærerne på landets skoler at undervise i Taekwondo i idrætsfaget. 

 

Der vil i den forbindelse blive afholdt et spotkursus for alle interesserede klubtrænere under DM i Odense, hvor Skoler med spark i bliver 

præsenteret i sin nye form, samt hvordan klubberne nemmest ruller konceptet ud til de danske skoler.  

Mere info om kurset følger her på siden og FB… 

 

Se video på DTaFs FaceBookside HER.. 

 

Mvh 

DTaF’s udviklingsafdeling  

 

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/


 

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

UC-Vestegnen afholder EKSTRA samling for 

udviklingscentrene og for de udøvere som skal junior EM. 
Selvom du ikke skal med til mesterskabet, så har du mulighed for at komme forbi, og træne med Danmarks bedste juniorhold, og 

dermed vise din støtte 

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

Dialogmøde 
DTaF har i dag deltaget i dialogmødet for specialforbundene vedr. kommende nationalt elitesportscenter, samt Team DK individuelle 

tilskudsordninger. 

 
Det var et interessant møde med ca 70 deltagere fra forskellige specialforbund. Der blev debatteret muligheder, fordele og ulemper ved de 

forskellige støtteordninger, og flere specialforbund delte ud af deres erfaringer på godt og ondt, med Team DK individuelle støtteordninger. 

Der er blevet udvekslet kontakter og TEU vil i den kommende tid prioritere kræfter til at undersøge mulighederne for Team DK støtte til 

udvalgte udøvere. Som specialforbund lever vi endnu ikke op Team DK høje krav for direkte forbundsstøtte, men der er mulighed for at 

udvalgte udøvere med toppræstationer samt udviklingspotentiale, kan opnå Team DK støtte. Processen er lang, men emnet har stor vigtighed for 

DTaF.  

TEU vil løbende informere om udvikling på området. 

 

Tarik Setta 

TEU 

 

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

Appointed WT Technical Delegate. 
På onsdag den 11. oktober 2017 tager jeg til Beograd i Serbien, da jeg er blevet Appointed Technical Delegate af WT’s President Choue. 

 
En funktion/rolle som jeg aldrig har prøvet før. 

 

Glæder mig helt vildt, men er også meget spændt. – Vil jo gerne vise at Danmark også har styr på denne funktion  

Der er pt. tilmeldt 1060 Deltagere. 

 

Ved ikke om der er nogen danske hold som deltager? 

Hvis så må I meget gerne give besked  

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

  



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

Ang. Team Fight til Rødovre Cup 
Der er tilmeldingsfrist i dag for tilmelding til Rødovre Cup. Vi ved dog, at nogle klubber har svært ved at finde et helt hold. 

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

DTaF fylder godt i Budapest den kommende weekend 
Det Danske Kadet Landshold er til Kadet EM den 5-8. oktober 2017. Det Danske Brutto Teknik Landshold til Hungrian Open lørdag 

den 7.oktober er  

 
DTaF har også to kampdommere med til Kadet EM: 

Louise Falkenberg 

Masoumeh Majidivash 

 

Der er desværre ingen Poomsaedommere med til Hungarian Open 

 

Selvom der er ca. 6 km mellem de 2 stævnearenaer. 

 

Så kunne det jo være, at man lige ville ud og heppe lidt på hinanden  

 

Cadet EM adresse: 

Dózsa György Road 1 

Kontaktperson: Phi Nguyen 

 

Hungarian Open adresse: 

Rozsnyai 4 

Kontaktperson: Ky-Tu Dang 

 

DTaF ønsker alle danske udøvere og ledere i Budapest nogle fornøjelige Taekwondodage og nogle medaljer må da også gerne komme i hus  

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

+45 24 66 48 72 

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

Junior-VM Keumgang Open 2018 
Hermed venlig påmindelse om at kvalifikationsstævnet til junior-VM Keumgang Open 2018 er ved at være fuldt besat og der er i 

skrivende stund kun ca 90 ledige pladser. 

 

Så hvis du påtænker at forsøge at kvalificere dig til Junior VM 2018 er det en god ide at få dig tilmeldt kvalifikationsstævnet hurtigt, inden de 

lukker for flere tilmeldinger. 

 

Stævnet findes på tpss.eu  

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

  



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

Udtagelseskrav om U21-EM 2018 
Nu kan der downloades udtagelseskrav om U21-EM 2018. 

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

Dr. UN YONG KIM død 
Mail modtaget fra World Taekwondo 

 
Kære alle. 

Hermed direkte udkast fra den mail jeg I dag har modtaget fra World Taekwondo vedr. Dr. UN YONG KIM dødsfald. 

Æret være hans minde 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

 

Dear World Taekwondo family members, 

Please find attached the letter of condolences on the passing of Dr. Un Yong Kim, from Dr. Chungwon Choue, President of World Taekwondo. 

The related article is as below: 

http://www.worldtaekwondo.org/kim-un-yong-kim-founding-president-of-world-taekwondo-passes-away/  

Sockho Lee (Mr) 

Staff, President Office 

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

NYT STÆVNE I KALENDEREN 
Fredericia Taekwondo Klub har tradition for at afholde stævne i slutningen af januar, men da det kommer til at kollidere med NM, har 

vi nu aftalt at de i stedet holder et stævne først i det nye år. 

Så den 6. januar skal vi have fundet 2018’s FØRSTE VINDERE! 

 

Jeg håber I bakker op om stævnet, selvom I ikke oprindeligt har planlagt med det! 

Der bliver åbnet for tilmelding via MA Reg-online en af de nærmeste dage... 

 

Venlig hilsen 

Dorte Sørensen, 

Stævneadministrator DTaF 
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DTaF ændrer postadresse. 
DTaF tilpasser sig løbende behov og krav til Sekretariatet. 

 
Derfor sparer vi nu lokaler til Sekretariatet. 

Årsag: Der er ikke behov, da 99% foregår via telefon og mail og derfor ikke afhængig af en fast lokalitet. 

 

Den nye adresse er: 

Dansk Taekwondo Forbund 

Rundhøj Alle 76E 

8270 Højbjerg 

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

Sarah Malykke ude efter 1.kamp ved GP 
Tabte til H.K. Ilgun fra Tyrkiet med 15-3 

 
Sarah var oppe mod de allerbedste.  

Tyrkeren vandt GP i Rabat, Marokko. 

 

Som formand er jeg meget stort og tilfreds med at DTaF har en deltager i GP. – Det er bestemt ikke let at komme op og blive kvalificeret til GP, 

der som udgangspunkt udtager de 31 bedste i verden. 

 

Mange tak for indsatsen Sarah og Bjarne 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

shknudsens@webspeed.dk 
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Junior-EM-2017 – endnu en udtagelse til dette mesterskab 
TEU-kamp har med glæde udtaget endnu en kæmper til det hold, der skal repræsentere Danmark ved Junior-EM-2017 på Cypern. 

Vi ønsker Frederik Emil Olsen tillykke med udtagelsen i vægtklassen -kg.48. Udtagelsen er sket med baggrund i Frederiks flotte bronzemedalje 

ved Presidents Cup 2017. 

Det danske hold ved dette års EM består herefter af følgende 9 kæmpere: 

 Tobias Hyttel, Rødovre TKD klub i vægtklassen -kg.48  

 Frederik Olsen, Soo Sim TKD klub i vægtklasen -kg.48, (udtaget med baggrund i medalje ved Presidents Cup).  

 Nicolai Andresen, Copenhagen City i vægtklassen -kg.59  

 Otto Herlev Jørgensen, Nørrebro TKD klub i vægtklassen -kg.63  

 Wassim El Jilali, Albertslund TKD Klub i vægtklassen -kg.78 (udtaget med baggrund i medalje ved Presidents Cup).  

 Amina Khouani, Risskov TKD klub i vægtklassen -kg.52  

 Mansouria Derai, Risskov TKD klub i vægtklassen -kg.55  

 Kathrine Kamp Nordentoft Frederiksen, Esbjerg City TKD klub, i vægtklassen -kg.59  

 Natalie Rosendal Lauridsen, Brande TKD klub, i vægtklassen +kg.68  

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

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

Nyt fra uddannelsesudvalget 
Der er siden sommer sket en del ændringer i udvalget. 

Jim Mortensen har valgt at stoppe som Uddannelseskoordinator og erstattes af HB medlem Søren Herlev Jørgensen, som også har overtaget HB 

ansvaret for uddannelsesområdet. 

 

Det gamle uddannelsesudvalg er nedlagt og et mindre udvalg er etableret bestående af Lars Arnum, Michael Iversen og Søren Herlev Jørgensen. 

 

I den forbindelse vil jeg gerne takke Jim Mortensen, Johnny Morberg Nielsen og Bo Kvorning for deres arbejde i udvalget. 

 

Der skal arbejdes ud fra nogle klare mål om, at endnu flere skal på forbundets kurser og at uddannelse af trænere og klubber er et vigtigt element 

i at få vendt udviklingen med medlemstilbagegang for klubberne. 

 

Der ligges snart flere kurser i kursuskalenderen og alle klubber er velkommen til at byde ind som værtsklub ikke mindst hvis klubben selv har 

mange deltagere på kurset. 

 

Udover de kendte DIF træner kurser skal vi arbejde med, at udbyde en lang række spotkurser (inspirationskurser) typisk på 3-4 timer så de kan 

klares på en hverdagsaften eller 2 kurser kan tages på en weekends dag. 

 

Alle som har været på forbundets sommerlejr har oplevet glæden ved at prøve andre trænere og andre træningsmetoder og værdien i af trænerne 

får udveksler erfaringer med hinanden. 

Disse positive erfaringer skal udmøntede i en række spot-kurser, som sender trænerne hjem med ny inspiration til glæde for hele klubben. 

 

For at disse tiltag kan blive landsdækkende kræver det at vi får registreret mange flere klubtrænere, som kan undervise i disse kurser. 

 

Alt dette skal der nu arbejdes med og alle som har interesse i at være med eller har input til kurser er meget velkommen til at kontakte 

uddannelsesudvalget på udd@taekwondo.dk 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Herlev Jørgensen 

DTaF, Uddannelseskoordinator 
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Sarah Malykke kæmper ved WT GP2 i morgen den 

24.9.17 
Sarah kæmper i W-57 GP 2 afvikles i Rabat, Marokko.  

 

Sarah Malykke kæmper i morgen den 24.september 2017. 

Sarah er den første dansker, som deltager i World Taekwondo’s Grand Prix turneringer. 

 

Følg Sarah og hele GP på nedenstående link: 

 

http://www.worldtaekwondo.org/competition/world-taekwondo-grand-prix/grand-prix-2017/gp2-rabat/information/  

 

Her alle interessante oplysninger. 

 

OBS trækningslister for Sarahs vægtklasse kommer først i dag efter vejningen. 

Der sker seedning efter placeringen på deltagerlisten. Nummeret på listen svarer til den placering deltagerne har på verdensranglisten(Sarah = 

45) 

 

Held og lykke  

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

2466 4872 

formand@taekwondo.dk  
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Udtagelseskriterier vedr. Senior-EM-kamp-2018 
Nu er der vedtaget udtagelseskriterier vedr. Senior-EM-kamp-2018. 
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Ændrede udtagelseskriterier vedrørende Junior-VM-2018 
Da det har vist sig at German Open 2018 ikke som forventet blev placeret i januar/februar måned, men helt fremme i april måned har 

vi som varslet besluttet at erstatte dette stævne med et andet stævne i udtagelseskriterierne for Junior-VM-2018. 

Vi har erstattet stævnet med Keumgang Open 2018 i Belgien.  

 

Vi er bevidste om at der i samme weekend afholdes NM-2018 i Finland, men vi har konkret vurderet, at det valgte stævne i højere grad end NM, 

åbner op for flere og dygtigere modstandere i juniorrækkerne. 

 

Ud over denne ændring er små redaktionelle ændringer i udtagelseskriterierne. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Mikael Kronborg har valgt at udtræde af DTaF’s 

Hovedbestyrelsen. 
Udtrædelsen sker med øjeblikkelig virkning. Kære alle. HB har i går modtaget Mikaels udtræden. HB siger tak for Mikael Kronborg 

indsats i HB. 

HB overvejer i den nærmeste tid, hvilke HB arbejdsområder, som kan placeres i Ad hoc udvalg frem til Repræsentantskabsmødet 2018. 

 

Mikaels ansvarsområder bliver nu og her fordelt som nedenstående: 

 

Ny struktur for TEU Teknik: 

 

Landsholdet og landsholdstræner: 

Ansvarlig: 

Søren Holmgård Knudsen og Jan-Erik Jørgensen. 

Der arbejdes på at få en administrativ hjælp til landsholdstræner Ky-Tu Dang a la en Sportsmaneger 

Økonomi opdeles i Landshold og UC på selvstændige budgetter. 

 

UC-ombygning: 

Ansvarlig:  

Mark Lee Larsen med hjælp fra Charlie Kieler. 

Der arbejdes sammen med TEU Kamp vedr. det administrative omkring UC 

Mark Lee Larsen overvejer hvilken konstruktion af ad hoc gruppe til dette arbejde der skal bruges. De refererer til Tarik Setta i HB. 

 

Ansvarlig i HB for DTDT: 

Jan-Erik Jørgensen 

 

Ansvarlig i HB for Anti Doping: 

Søren Holmgård Knudsen 

 

Ansvarlig i HB for PR: 

Alle i HB – Ikke i skrivende stund afgjort 

 

Det er aftalt med Mikael Kronborg, at hans udtræden ikke skal diskuteres offentlig.  

 

Derfor vil jeg bede Jer er har eventuelle spørgsmål henvende sig direkte til nedenstående 

 

Med venlig hilsen 

DTaF’s hovedbestyrelse, den 20. september 2017 

Henvendelse kan ske direkte til Formand, Søren Holmgård Knudsen, formand@taekwondo.dk  
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Information Rødovre Taekwondo Cup. 
Til orientering: Det er tilladt for klasserne B-C og D at stille op med "blandede" pair og teams. Dette gælder alle aldersgrupper.  

F. eks. dreng/dreng eller pige/pige i pair,  

dreng/pige/pige eller pige/pige/dreng i team.  

 

Det er ikke tilladt for A-Klasse deltagere. 

 

A-Klasse senior deltagere skal have gyldig GAL-licens, da Rødovre Taekwondo Cup er et A-Class stævne, jvf. WT reglerne.  

 

Mvh Stævneadministrator  

Anders Banzon.  

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

DM 2017 – Præcisering af GAL-krav 
DER FORLANGES KUN GAL TIL SENIORUDØVERE 

TEKNIK: 

Kun senior i A-Class 

 

KAMP: 

Kun senior 

 

Med Sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Prisændringer WT GMS (GAL og GOL) 2017/2018. 
Priserne hæves med 45 kr. til 450 for GAL/GOL (nyt/fornyelse) 

Kære alle. 

WT GMS har hævet priserne. 

Jeg vil håbe, at de får gjort noget ved systemet Simply Compete, da det bestemt ikke fungere optimalt. 

De funktioner, som de har lovet fungerer ikke, derfor har jeg valgt at nye og fornyelse af GAL/GOL licenser stadig er et centralt anliggende. 

Årsag: Meget svært for mig at guide jer i noget der ikke fungere. 

 

Ved eventuelle spørgsmål kontakt 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

formand@taekwondo.dk  
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AFLYSNING. 
På grund af for få tilmeldinger, er det desværre nødvendigt at aflyse BUDO Nord Cup - kampstævnet.  

Det er vigtigt at pointere, at det KUN er kampdelen, der aflyses - teknikdelen gennemføres som planlagt. 

 

Det er ærgerligt, at vi nu igen må aflyse et stævne, men det giver hverken sportslig eller økonomisk mening at gennemføre et stævne med så få 

kæmpere. Indbetalt deltagergebyr refunderes naturligvis - den ansvarlige klubleder bedes venligst kontakte Torben Hansen på 

budonordcup@moosa.dk for at aftale tilbageførsel. 

 

Venlig hilsen 

Dorte Sørensen, 

DTaF kampstævne-administrator. 
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Vidensbanken er i luften!!! 
Udskiftning af bestyrelser og frivillige i klubberne gør at der automatisk opstår et videns tab i klubberne og at Dansk Taekwondo 

Forbunds konsulenter ofte mødes af de samme spørgsmål rundt omkring i landet. 

Løsningen på denne udfordring er – blandt andet – etableringen af en vidensbank, hvor alle de gode erfaringer fra klubberne og DTaF landet 

over samles og deles klubberne imellem til gavn for hele Taekwondo Danmark. Det er forbundets målsætning at vidensbanken bliver et værktøj 

som alle klubber kender til og benytter aktivt i hverdagen. Den skal sikre:  

 

 Kvalitativt løft i forhold til fastholdelse og rekruttering i de enkelte foreninger 

 Specifikke værktøjer til udvikling og styrkelse af de enkelte foreninger 

 Initiativer til udbredelse af taekwondo til nye målgrupper 

 

DTaF søger i denne forbindelse ”best cases” der har virket positivt og fordelagtigt indenfor følgende 5 overordnede temaer: 

 

 Skoler og kommuner 

 Rekruttering/fastholdelse af medlemmer 

 Stævner 

 Administration, bestyrelse og drift 

 Regler og vedtægter i klubben 

 

Vi lægger ud med 2 cases om retningslinjer for ”brug af billeder i klubregi” samt muligheden for afvikling af ”Børnefødselsdage i klubben”.  

 

Vidensbanken vil blive inddelt i 3 forskellige kategorier rettet mod små, mellemstore og store DTaF klubber. Best cases og manualer til disse vil 

kunne downloades fra vidensbanken. 

 

Din klub bidrager med ”best cases” ved at udfylde denne case formular og sende den til DTaF’s udviklingskonsulent Sune Irgens Alenkær på 

mail: udvikling@taekwondo.dk  

 

"Fordelene ved en mangfoldig Vidensbank med relevante 'best cases' af høj kvalitet er mange – specielt for personkredsen bestående af 

bestyrelsesmedlemmer, klubledere, ansatte og frivillige i den enkelte klub," siger DTaF’s udviklingskonsulent og supplerer:  

 

Målsætningerne er, at taekwondoklubberne i fællesskab øger egen og andre klubbers motivation til udvikling. Der stiles fra forbundets side efter 

at højne serviceniveauet, så medlemmernes tilfredshed og aktivitetsniveau stiger, hvilket i sidste ende medfører medlemstilvækst og 

fastholdelse." 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Vidensbank/Case-formular_-_DTaF_Vidensbank.docx
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Orienterings-aften Teknikstævner. 
NB. Tilmeldingsfristen til denne orienterings-aften er flyttet til fredag 15 september!! I forbindelse med stævnet i Skanderborg, afholder 

DTaF turneringsudvalg info-aften Fredag d. 22 September kl 19:00. 

Sted: 

SKANDERBORG TKD KLUB 

Søtoften 5 

8660 Skanderborg 

 

For Holdledere/udøvere/dommere, som gerne vil have større forståelse for funktionerne i Poomsae-stævne-programmet. 

 

Tilmelding til teknikadmin@taekwondo.dk senest 1 september. 

 

Med venlig hilsen  

Turneringsudvalget. teknik 

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

DM 2017 
Ændringer i forhold til tidligere år. 

For at gøre DM ensartet for både kamp og teknik har HB i samarbejde med Stævneadministratorerne besluttet flg. 

 

Teknik: 

Bliver kun for grupperne A og B (fra 4.kup og op) 

 

Kamp: 

Bliver kun for avanceret i alle klasserne (fra 4.kup og op) 

Seedning udgår, da der ikke registreres point ved danske stævner 

 

GAL: 

Alle senior udøvere skal have gyldig GAL licens. 

Der kræves ikke GAL licens af coaches – endnu. 

Det er et krav fra WTE 

Der vil blive taget stikprøvekontrol via Simply Compete databasen. 

 

Med Sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Kamplandsholdet til Junior-EM 2017 er udtaget. 
Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved junior EM i kamp 2017. Junior-EM afvikles 

på Cypern, LARNACA 02.-05. november 2017.  

Følgende 9 kæmpere er udtaget til landsholdet: 

 

 Tobias Hyttel, Rødovre TKD klub i vægtklassen -kg.48 

 Nicolai Andresen, Copenhagen City i vægtklassen -kg.59 

 Otto Herlev Jørgensen, Nørrebro TKD klub i vægtklassen -kg.63 

 Ilia Jameian, Esbjerg Chong Yong i vægtklassen -kg.68 

 Wassim El Jilali, Albertslund TKD Klub i vægtklassen -kg.78 (udtaget med baggrund i medalje ved Presidents Cup). 

 Amina Khouani, Risskov TKD klub i vægtklassen -kg.52 

 Mansouria Derai, Risskov TKD klub i vægtklassen -kg.55 

 Kathrine Kamp Nordentoft Frederiksen, Esbjerg City TKD klub, i vægtklassen -kg.59 

 Natalie Rosendal Lauridsen, Brande TKD klub, i vægtklassen -kg.78 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

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

Lisa Kjær Gjessing i udenlandsk artikel 
"INSIDETHEGAMES" skriver om alt vedr. OL og PL  

 

http://www.insidethegames.biz/articles/1024429/lisa-gjessing-once-an-elite-performer-now-a-para-taekwondo-world-

champion#.Wa_x18BgOuc.email  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen  
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Gunnar Sørensens begravelse 
Notmark Kirke den 30.august 2017. Kirken var helt fyldt op og var smukt pyntet. Det var en fin og smuk begravelse. 

 

 

Taekwondofolket var der selvfølgelig også. 

 

Billedet er taget ved det efterfølgende kaffebord. Det er både tidligere og nuværende Taekwondo udøvere. 

(Thommas Holt og Allan Paulsen var til stede i Kirken, men er ikke med på billedet) 

 

På vegne af Dansk Taekwondo Forbund var det en stærk følelsesmæssig dag, at skulle sige farvel til ham der grundlagde det hele. Gunnar var 

”Simply the best”, som så smukt blev spillet ved det efterfølgende kaffebord.  

 

Med stor sportslig og menneskelig respekt 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Bruttotruppen Tekniklandsholdet – plan for efteråret 

2017 
Træningssamlinger: 

26/08-27/08 Aktivitet: Åben BLH-samling Sted: VTK 

24/09 Aktivitet: BLH-samling Sted: Skanderborg Taekwondo Klub efterfølgende af BudoNord Cup. 

*04/11-05/11 Aktivitet: BLH-samling Sted: ? 

27/12-29/12 Aktivitet: Åben BLH-samlingSted: VTK? 

*I tilfælde af at Tekniklandsholdet deltager ved Beach EM på Cypern den 2.-5. november, flyttes denne samling til weekenden inden, således 

den 28/10-29/10. 

 

Stævner (pointgivende kvalifikationsstævner): 

23/09-2017 Stævne: BudoNord Cup Sted: Skanderborg 

07/10-2017 Stævne: Hungary Open Sted: Budapest, Ungarn 

21/10-2017 Stævne: Int. Rødovre Cup Sted: Rødovre 

18/11-2017 Stævne: DM-teknik 2017 Sted: Odense 

 

Hjælpetrænere: 

Kristoffer Andersen (Aalborg/Risskov) og Thomas Purup (Skanderborg) tiltræder som periodevise hjælpetrænere for det Danske 

Tekniklandshold med primære opgaver omkring de udøvere der fokuserer på FreeStyle og til at forberede Bruttolandsholdet til fremtidens 

Poomsae’er. Vi ser frem til at nyde godt af deres store erfaring og ekspertise på området. 

 

Fysioterapeut: 

Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev) tiltræder som den primære fysioterapeut for det Danske Tekniklandshold og vil være behjælpelig omkring 

skadesbehandling og genoptræning for Bruttotruppens udøvere til samlinger og i forbindelse med stævner, samtidig med at Benjamin forsætter 

som aktiv udøver på Landsholdet. Vi ser frem til at få kvalificeret hjælp til denne del af det fysiske arbejde omkring udøverne på det Danske 

Tekniklandshold. 

 

Landsholdsudtagelser: 

Den danske Tekniklandsholdstræner, Kytu Dang har pr. 1/9-2017 udtaget følgende to nye udøvere til det Danske Bruttolandshold Teknik: 

Camille Jespersgaard La Cour - Vejle Taekwondo Klub 

Bastian Tinggaard Byrgesen - Ikast Taekwondo Klub 

Stort tillykke til Camille og Bastian! 

 

Bruttolandsholdet for 2018 udtages efter DM-Teknik 2017. 

Den endelige udtagelse forventes at blive offentliggjort inden jul. 

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

Bronze medalje til Danmark ved Verdensmesterskaberne 

for kadetter 
12-årige Milad Haidare, vandt bronze til dette års Kadet VM i Sharm el Sheikh i Egypten.  

 

Milad er samtidig den yngste dansker, som nogensinde har hevet en VM-medalje hjem til Danmark. 

 

Milad Haidare kæmper i vægtklassen M-41 kg og træner til daglig i Albertslund Taekwondo Klub. 

 

Vi ønsker Milad endnu engang tillykke med den flotte 3. plads. 
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Junior EM 2017 kamp – ansøgning om udtagelse 

Ansøgning om udtagelse til dette stævne skal indgives til TEU-Kamp senest mandag den 04. september 2017. 

Kvalifikationsperioden vedrørende Junior-EM i kamp 2017 er som bekendt afsluttet efter weekendens WCTT 2017. 

Junior-EM afvikles på Cypern den 02.-05. november 2017. 

 

Ansøgning om udtagelse til stævnet skal være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen ole.kn@live.dk senest mandag den 04. september 2017 

kl.17.59. 

Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet. 

 

I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter medsendes i udfyldt stand: 

• Hvad bruger du dine 168 timer til 

• Individuel udviklingsplan - DTaF 

• Ugeplan 

• Årsplan - periodisering 

• Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier det vil sige de officielle resultatlister for relevante stævner. 

Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er fuldt ud for egen regning og at DTaF. ikke yder økonomisk støtte til deltagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

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

SARAH MALYKKE SKAL TIL WORLD TAEKWONDO 

GRAND PRIX!! 
Danmark har netop modtaget sin første invitation nogensinde til den eksklusive Grand Prix Series, som er en WT G4 turnering - 

Afvikles i Rabat Marokko den 22-24 september 2017 

 

Sarah kæmper normalt i vægtklassen -53 kg., men vil her kæmpe i den olympiske vægtklasse -57 kg. Konkurrencen vil naturligvis være utrolig 

hård, men Sarah har bevist at hun godt kan være med blandt verdens bedste atleter, bl.a. da hun tidligere i år besejrede den olympiske sølvvinder 

fra OL i Rio.  

“Jeg er enormt stolt over at få lov til at være den første nogensinde til at repræsentere Danmark ved en Grand Prix turnering. Det har været en 

drøm længe at nå hertil, og jeg har før været utrolig tæt på at være med, men nu er det endelig lykkedes. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil få hård 

konkurrence til Grand Prix'et, især også fordi mine modstandere i -57 kg. er en del tungere end mig, men heldigvis træner jeg til daglig med to 

topklasse atleter i -67 kg. klassen som også skal med til dette Grand Prix”, fortæller Sarah Malykke. 

 

STORT TILLYKKE FRA DANSK TAEKWONDO FORBUND 

Søren Holmgård Knudsen 

  

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Hvad_bruger_du_dine_168_timer_til.docx
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Individuel_udviklingsplan_-_DTaF.doc
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Ugeplan.docx
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/AArsplan_-_periodisering.docx


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

Gunnar Sørensen begravelse 
Onsdag den 30.august 2017 kl. 13.00 i Notmark Kirke 

Dansk Taekwondo Forbund har efter aftale med familien(via Tom Jensen) fået lov til at bringe nedenstående link på DTaF’s hjemmeside og 

officiel Facebook side. 

 

Fra DTaF deltager formand, Søren Holmgård Knudsen til begravelsen. 

 

http://dødsannoncer.afdoede.dk/dodsfald/gunnar-sorensen/50989000  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

  



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

Dansk Taekwondos fader Gunnar Sørensen er død. 
I nat sov Gunnar stille ind og gjorde himlen en stjerne rigere. 

 

Foruden at være et ikon i Dansk Taekwondo, var Gunnar fremfor alt en far, en ægtemand og en god ven. Gunnar var altid glad, optimistisk, 

handlingsorienteret og en fighter af de få.  

 

Gunnars bedrifter i dansk Taekwondo er mange og store.  

Da Gunnar startede med Taekwondo i midt 60'erne, brugte han al hans fritid på Taekwondo. Gunnar kørte Danmark tyndt for at undervise i de 

klubber der skød op i Danmark. Gunnar kørte også til Tyskland, Holland og Belgien, så han til stadighed kunne lære hans mange elever nye ting.  

 

Gunnar blev gradueret til 1. dan i Belgien. Gunnar tog afsted direkte fra arbejdet fredag. Kørte i mange timer. Fik ikke meget søvn. Blev 

gradueret lørdag og søndag og var sent hjemme søndag nat.  

 

Gunnars graduering var ikke som de er flest nu om stunder. Dengang blev man høvlet igennem til man var helt færdig.  

 

Gunnars tillidserhverv i Taekwondo:  

* Danmarks første sort bælte  

* Stifter af Danmarks første Taekwondo Klub  

* Stifter af Dansk Taekwondo Forbund  

* Danmarks første formand for Dansk Taekwondo Forbund  

* Danmarks første landstræner i Taekwondo  

* Medlem af ETUs præsidium  

* Medlem af WTFs præsidium  

* Optaget i Hall of Fame. 

 

Gunnar slap aldrig Taekwondoen og fulgte Sønderborg Taekwondo Klub tæt, helt indtil hans kræfter slap op. Gunnar vil altid være savnet og 

aldrig blive glemt.  

 

Æret være hans minde  

På familien, Ove's og egne vegne Tom Jensen 

 

Ps. Efter aftale med Tom Jensen vil der blive offentliggjort dato og tid for begravelse når dette er aftalt i familien 

Dansk Taekwondo Forbund siger tak for indsatsen og jeg kondolerer på vegne af HB og DTaF 

 

Med sportslig hilsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund  

 

Søren Holmgård Knudsen 

  



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

Nyt kamp UC-samarbejde på Vestegnen 
DTaF, TEU-kamp har netop godkendt nyt UC-samarbejde indenfor kamp. 

To af DK's førende kampklubber er gået sammen om at drive et UC for kamp. Der er tale om klubberne Rødovre og Albertslund Taekwondo 

klubber, som nu slår dørene op for et nyt UC samarbejde.  

 

De to klubber har høje ambitioner med det fremtidige samarbejde, og vil udbyde kamptræninger for alle interesserede kadet/junior/senior 

indenfor målgruppen for UC. 

 

Træningerne vil finde sted i både Rødovre og Albertslund, med inddragelse af flere nye interessante trænere. 

 

TEU hilser det nye samarbejde velkomment, og glæder sig over at være et skridt nærmere realiseringen af forbundets sportslige strategi. 

 

På TEU kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

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

Dødsfald 
Wandy Nielsen, 8. dan og formand for Midtdjurs Taekwondo Klub er afgået ved døden. 

 

Wandy var en af pionererne i Dansk Taekwondo. Han har altid haft sine egne ideer og argumenteret for dem med en ildhu, der kun kan 

imponere. 

 

Wandy og Dansk Taekwondo Forbund var ikke altid enige og i de sidste par år har Wandy ikke ønsket at være medlem af DTaF. 

 

Det skal dog ikke hindre mig i at kondolere på Forbundets vegne. 

 

Ære være Wandys minde. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

 

Billede venligst udlån af Jimmi Nakel 

  



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

2 kvindelige danske dommere med til Universiaden 2017 i 

Taiwan. 
Edina Lents og Louise Falkenberg deltager som Teknik- og Kampdommer. 

 

Poomsae konkurrencen er startet og om 1 dag eller 2 starter Kireugi konkurrencen. 

 

DTaF har ingen udøvere med på det danske hold ved Universiaden. 

 

Jeg regner med at få et fællesbillede af Edina og Louise fra Taiwan 

 

Link til Universiaden: 

https://www.2017.taipei/home  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

2466 4872  

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

Status kampstævner – MyFightbook. 
Kære udøvere, holdledere og klubber. Nu har vi haft to stævner, hvor vi har været ”underlagt” reglerne for brugen af MyFightBook. 

Hver gang, har der været udøvere, som ikke har overholdt tidsfristerne for henholdsvis betaling og korrekt udfyldelse af profilen. 

 

Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe, og til WCCT er der fem kæmpere, som har fået forlænget tidsfristen. 

Derudover er der 18 kæmpere, hvor der er diverse mangler i profilen. 

 

Det er et stort arbejde at administrere, at vi har alt i orden til selve stævnet (uanset om der kommer kontrol eller ej, skal det være i orden). 

Men, det er klubbernes/holdledernes ansvar, at sørge for, at alt er i orden til datoen for sidste tilmeldingsfrist!! 

 

Nu har vi, som sagt, haft to stævner til at øve os på. 

 

Til næste kampstævne skal MyFightBook profilen (inklusive alle detaljer/betaling) være i orden ved tilmeldingsfristen. 

Der vil IKKE blive givet dispensation (uanset hvilken undskyldning), ligesom deltagergebyret ikke vil blive refunderet. 

 

Sig til jeres kæmpere, som tilmelder sig, at det kan I ikke før de har deres helbredsattest/forældreerklæring klar. 

Lær dem (og jer selv), at tilmelde i rigtigt god tid, så I kan nå alt ordnet. 

 

Jeg skal selvfølgelig også lige huske, at rose de klubber, som hver gang, i god tid, har det orden. 

Vi har 208 kæmpere registreret under MyFightBook lige nu. 

  



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

Kukkiwon Master Course 31. august til 3. september 

2017. 
Der er masser af plads til 2 og 3 dan’er, da de højt graduerede i DTaF ikke har fået sig tilmeldt i samme grad som vi havde håbet på. 

Kære alle. 

 

Jeg har fået at vide, at vi ikke har været klare nok i udmeldingen om, at 2 og 3 dan’er Kukkiwon kan deltage på lige fod med højere gradueret. 

 

Få 4 dages træning sammen med høj bælter fra ind- og udland samt hyggeligt samvær i fantastiske omgivelser på Bosei Idrætshøjskole 

 

Der er en prisforskel på 50 USD. I forhold til 4 dan og op. 

 

Årsagen til dette er: 

At Kukkiwon først udgiver certifikat, når man er 4. dan og selvfølgelig bestået 

 

Rent praktisk foregår det sådant, at når man bliver 4. dan Kukkiwon: 

• Man indsender kopi af sit 4. Dan Kukkiwon til DTaF 

• Indsender 50 USD til DTaF’s konto 

• DTaF vil så sørge for at bestille Certifikat for bestået Master Course. 

 

Læs invitationen på DTaF kalenderen: 

http://www.taekwondo.dk/media/2017-08-31_Invitation_til_Kukkiwon_kursus.pdf  

Pris: 4630,00 kr. 

Tilmeldingsfrist: 20. august 2017. 

 

Yderligere information: 

Søren Holmgård Knudsen 

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

Gunnar Sørensen 
Dansk Taekwondo Forbund(Søren Holmgård Knudsen) har i dag modtaget nedenstående fra Tom Jensen 

 

Kære Taekwondo venner, 

 

Det ligger os meget på sinde at informere jer om, at Dansk Taekwondos fader Master Gunnar Sørensen er alvorlig syg. Gunnar kæmper i disse 

dage en hård kamp mod kræften, som han har været ramt af i længere tid og nu har svækket ham meget. Gunnar er, som han altid har været, en 

fighter ud over det normale. Gunnar mobiliserer nogle kræfter som kun sjældent ses. Familie og venner støtter Gunnar i denne svære tid. 

 

Ove Jensen og jeg har påtaget os opgaven med at sikre, at Gunnars Taekwondo materiale, herunder at billeder, artikler og breve bevares. Det er 

aftalt med Gunnar, at vi offentliggør billeder og artikler. Endvidere er det aftalt med Gunnar, at jeg skriver en afhandling baseret på Gunnars 

Sørensens Taekwondo historie, således at det er dokumenteret. Afhandlingen har været påbegyndt et stykke tid.  

 

Materialet er i min besiddelse indtil afhandlingen er lavet. Herefter vil materialet blive afleveret til lokalhistorisk arkiv i Sønderborg. 

 

På familiens, Oves og egne vegne. 

 

Tom Jensen 



 

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

Information omkring åben samling for Bruttolandsholdet 

Den danske Tekniklandstræner Kytu Dang afholder en åben træningssamling for Bruttolandsholdet, det betyder at alle der har 

interesse for at deltage i samlingen, kan tilmelde sig jf. ovenstående, der afholdes i Vejle Taekwondo Klub. 

Tid: fra lørdag den 26/8 klokken 10:00 til søndag den 27/8 klokken 17:00 

Sted: Vejle Taekwondo Klub (Horsensvej 74A, 7100 Vejle) 

 

Pris - lejr: 150,- kr./deltager (Gælder ikke for deltagere der er udtaget til Bruttolandsholdet) 

Pris – mad: 125,- kr./deltager (lørdag: frokost + aftensmad / søndag: brunch) 

 

Deltagerkrav: Minimum 6. kup (blåt bælte) og 10 år 

Registrering: Send venligst liste med navn, alder og bæltegrad på mail: kytudang@gmail.com 

Tilmelding: Bindende tilmelding og betaling senest fredag den 16/8 klokken 20:00 

 

Betaling: Skal ske direkte til Dansk Taekwondo Klub på følgende konto i Sydbank: 

Reg.nummer: 7703 

Kontonummer: 0001104755 

Mærk betalingen: ”AUG2017 + Navn + Klubnavn” 

 

OBS! Tilmeldingen er først gældende når betalingen er registreret – husk deadlline for sidste tilmelding! 

 

Program – Lørdag: 

09:00-10:00 Ankomst og registrering 

10:00-12:00 Infomøde og Træning 

12:00-14:00 Frokostpause 

14:00-17:00 Træning 

17:00-18:30 Aftensmad 

18:30-20:30 Teambuilding-aktiviteter 

 

Program – søndag: 

07:00-10:00 Wake-up Træning 

10:00-12:00 Brunch 

12:00-16:00 Konkurrencetræning 

16:00-17:00 Oprydning, omklædning + afrejse 

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

Til orientering angående Budo Nord Cup Teknik. 
Da Budo Nord Cup desværre ved en fejl har været annonceret som et "Cup" stævne var der dermed ikke adgang for landsholdets 

bruttotrup til at deltage.  

 

Dette er nu rettet, og der er åbent for tilmelding for landsholdet også.  

Vi beklager fejlen, og håber at se jer alle i Skanderborg 23-9-2017. 

 

P.S. Husk sidste tilmelding er 2-9-2017. 

 

Alle tilmeldingsgebyrer skal indbetales direkte til Skanderborg, som skrevet i ansøgningen.  

 

Med venlig hilsen  

Anders Banzon  

  



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

VIGTIG INFORMATION vedr. tilmelding til Wonderful 

Copenhagen Taekwondo Tournament 
MA Reg-online har desværre været udsat for et hacker/virus-angreb, der har lagt den nye version af deres side ned! (Angrebet er 

politianmeldt og efterforskes af hollandsk politi - men det hjælper jo ikke os lige nu!). 

Det betyder, at man er gået tilbage til den gamle MA Reg-online-side, som en midlertidig løsning, indtil der er styr på update af siden igen. 

For Dansk Taekwondo Forbund betyder det specifikt, at der er problemer omkring de allerede tilmeldte til WCTT! MA Reg-online har manuelt 

tilmeldt mange af de kæmpere, der allerede havde tilmeldt sig - ud fra de oplysninger de kunne genskabe fra den nye side. Men nogle er 

"forsvundet". 

Som klubansvalig skal du derfor venligst tjekke om dine kæmpere stadig er tilmeldt. Hvis ikke, skal du venligst tilmelde dem igen. Det er meget 

beklageligt med dette dobbeltarbejde, men det vil være endnu mere ærgerligt, hvis kæmperne dukker op på stævnedagen, uden at være tilmeldt 

stævnet! 

Ved tilmelding på MA Reg-online på nuværende tidspunkt skal man bruge sit GAMLE login (altså det man brugte INDEN den nye side gik i 

luften). 

 

Vær venligst også opmærksomme på tilmeldingsfristen, som er den 12. august. Undlad at tilmelde i sidste øjeblik, for det tilfælde at du får brug 

for assistance til tilmeldingen. Husk at du skal ansøge om godkendelse til at tilmelde - og dette kan lige så godt gøres med det samme!  

 

Med venlig hilsen 

Dorte Sørensen, 

DTaF stævneadmin, kamp. 

staevneadmin@taekwondo.dk 

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

Kukkiwon Poom-Dan Examiner Course i Danmark. 
For første gang i Danmark 4-5. september 2017 på Bosei Arrangør er Sim Uu og DTaF  

 

 

 

Så lykkes det endelig og så at Få ovennævnte kursus til Danmark. 

Kurset afvikles efter Kukkiwon Master kurset, Master kurset giver adgang til at kunne deltage på Poom-Dan Examiner Course, hvis man ikke 

har kurset fra tidligere. 

 

 

Invitation og yderligere informationer kommer snarest. 

Der arbejdes stadig på en gennemgang af de nye Kukkiwon Poomsae som workshop og seminar i forbindelse med de 2 kurser, men vi har ikke 

fået bekræftelse fra Kukkiwon endnu. 

 

Henvendelse til 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

2466 4872 

formand@taekwondo.dk  
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Nyt fra Turneringsudvalget Teknik. 
Der har igennem det sidste år været udtrykt ønske om at det ville være muligt for udøvere under sort bælte at stille op i Freestyle-

kategorien.  

Det giver god mening at kunne få erfaring med stævner og deltage i Freestyle på lige fod med alle andre discipliner, så det har vi besluttet at 

godkende for alle stævner, bortset fra A-Class og DM. 

 

Så nu kan man tilmelde kup-udøvere fra gult bælte og op til 1 kup, i den nye gruppe der hedder Freestyle-B 

 

Der er samme muligheder for Individuel - Pair og Team som i A-klasse.  

 

Med venlig hilsen  

Turneringsudvalget Teknik.  

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

UC administrator Henning Hansen stopper 
Henning Hansen stopper som UC administrator. 

Henning Hansen har efter eget ønske valgt at stoppe som UC admin pr. 1-7-2017. Henning Hansen har ydet en stor indsats for DTaF, og været 

med til at sætte skub i forbundets talent og eliteudvikling. 

DTaF takker for et godt samarbejde, og ønsker Henning Hansen held og lykke i fremtiden. 

TEU overtager indeværende samt nye sager, indtil ny admin er ansat. Hvis nogle mangler svar i en igangværende sag, rettes henvendelse til TEU 

på kamp@taekwondo.dk eller teknik@taekwondo.dk  

 

På TEU's vegne 

Tarik Setta  
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Kampdommerseminar på DTaFs sommerlejr. 
Onsdag den 12.7.2017 blev der afholdt kampdommerseminar på DTaFs officielle sommerlejr i Esbjerg.  

  

 

Der blev i løbet af dagen arbejdet teoretisk og praktisk med de nye kampregler fra WT. De nye kampregler fra WT er gældende fra 1.6.2017 i 

Danmark. Den danske oversættelse af de nye regler kan findes HER.  

 

Venlig hilsen 

Kampdommerudvalget 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/Dansk_Taekwondo_Forbund_-_Dommerreglerne_Kamp_2017.pdf
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Ny udpeget formand for DTaF’s Teknikdommerudvalg. 
DTaF’s hovedbestyrelse har udpeget Edina Lents til at skulle varetage funktionen efter Per Fly Hansen. 

 

Efter sommerferien vil Edina Lents sammen med DTaF formand Søren Holmgård Knudsen og dommerudvalget (Henrik Rasmussen og Lisa 

Lents) holde møde om dommerudvalgets fremtidige sammensætning og arbejdsområder mm(kommissorium). 

 

DTaF ønsker med udpegningen af Edina, at sikre videreudvikling af DTaF’s stævner (sammen med Anders Banzon) samt at styrke DTaF’s 

position international og med henblik på Poomsae VM 2020 den 18-24 maj i Vejle. 

 

Vi glæder os til samarbejdet 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

24664872 
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Fornyelse af ETU Coach Licens 2018 
VIGTIGT VIGTIGT Skal ske inden den 31.juli 2017.  

 

Kære alle. 

 

Her skal I virkelig være opmærksomme. 

 

Sørg for at få fornyet jeres coach inden 31.juli 2017, hvis I vil slippe med 70 EUR.  

Ellers bliver det dyrere og dyrere for hver måned 

 

Jeg har skrevet til ETU og forespurgt på, hvordan man bare kan hæve prisen for et ID-kort med 40 %. 

 

ETU kan ikke rigtigt lide, at jeg hele tiden stiller spørgsmål ved deres handlinger (sikkert derfor jeg ikke blev valgt!?). 

 

Gå ind på nedenstående link (Følg vejledning vedr. betaling (Husk at lave skærmprint, hvis I ikke får en kvittering automatisk): 

 

https://www.taekwondoetu.org/etu-multimedia/etu-press-releases/486-renewal-of-expiring-coach-license-card-31-12-2017  

 

Hvis I ikke får en kvittering, så vil jeg gerne have besked. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

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

Diplomtræner. 
Er du UC-træner og skal i gang med DIF.s diplom-træner-uddannelse skal du tilmelde dig nu 

Skal du have DIF.s diplom-træner-uddannelse gøres du hermed venligst opmærksom på tilmeldingsfrister m.v. vedrørende det næste forløb. Se 

link nedenfor. 

 

Sørg for tilmelding i god tid og kommunikation med Jim Mortensen jim-se@mail.dk DTaF kursusafdeling herom, hvis du er kandidat til at 

forbundet indstiller dig til uddannelsen. 

 

På TEU.s vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

 

Du kan følge linket her http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-traenere/traeneruddannelser/dif-s-diplomuddannelse 

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

Orienterings-aften Teknikstævner. 
DTaF turneringsudvalg holder info-aften (på sommerlejren) Torsdag d. 13 Juli kl 19:00 for Holdledere (teknik) og dommere, hvor vi 

kort vil gennemgå de ændringer og forslag vi har modtaget fra jer alle. 

Medbring evt. forslag og godt humør. 

 

Med venlig hilsen  

Turneringsudvalget. 



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

Kukkiwon International Instructor Course 
Indbydelse til Kukkiwon International Instructor Course – Denmark er lagt i kalenderen 

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

2017-Muju 
Så er hele holdet samlet, vi mangler dog lige Søren Sivertsen. 3 tager videre fra hotellet i aften og de sidste 3 i morgen tidlig . Så har vi 

også været her siden den 21. Juni 2017. 

 
Louise taber til Korea 

 



Mens vil alle venter på Louises 2. Kamp mod Korea her om godt 1 time. Så var Knudsen lige på museum. De danskere jeg lige fandt var 

Tommy Mortensen og opvisningsholdet fra VM i København 2009. Der er sikkert nogle af ungerne som er blevet et par hoveder højere, 

som kan finde sig selv + nogle af dem fra DTDT, som hjalp Tommy og det koreanske hold😊😊 

 

 

  



 



 

VM 2017. LOUISE VINDER 1. KAMP 😊😊 

….. 

  



Så er vi ved at være klar i Taekwondowon Venue T1 

Se video HER.  

VM 2017 i Muju, Korea. Farooq Rashid og Louise Christensen klar til dagens "arbejde " 

 
VM 2017 Muju, Korea. Stævne dag 6. Louise Christensen -57 kg Female. Skal på kamparealet i dag. Pøj, pøj 😊 

Se video HER.  

Godmorgen nyhederne fra VM i Muju. Interview med Sarah Malykke  

Se video HER.  

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/609590329250126/
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/609572875918538/
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/609099332632559/


Sarah s næste kamp. Billedet er taget 15.38 (koreansk tid) 

…………. 

VM 2017 i Muju. Sarah Malykke vinder 2. Kamp 😚😊😊 Stort tillykke. 

Så er alle klar igen kl 14:00 til mere Sarah Malykke. 516 starter kl.14 på bane 5. Og Sarah er på 518 

 

Flag arrangement ved Muju. Jeg var inviteret til frokost med efterfølgende skift af flag til World Taekwondo 😊😊 vi arbejder alle hårdt 

her til VM. 



 

 



 



 

 



 

 

  



VM 2017 i Muju, Korea. Sarah vinder 1.kamp😊😊 

 

Josef Salim også klar i Muju. 

 



VM i Muju. Så er det endelig tid for vores udøvere til at komme i gang. Her en hilsen fra Sarah 

Se video HER.  

Sarah Malykke klarede vægten fint og er nu klar til morgendagens kampe i Female -53 kg 

 

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/608547549354404/


VM 2017 Muju, Korea. Speciel dinner WTF og ITF. 

Man ved man er i Korea når WTF-staff kommer til en i hallen kl. 16 og har en besked fra WTF-president Choue om at jeg skal deltage i et 

specielt arrangement på Oberservtaionscenteret i toppen af Taekwondowon området kl 18.30. 

Der er så lige det, at jeg skal tilbage til hotellet først og så tilbage igen. 

Uden at vide, hvorfor jeg skulle med ankom jeg kl. 18.31 sammen med Usman Dildar. Han kendte heller ikke til hvilken rolle han havde?? 

Men det fandt vi ud af: Mødet var et led i at bringe de 2 organisationer tættere på hinanden. Ikke noget der bare sker... 

Min opgave var at få en hyggelig samtale med Master Meng, som står for ITF på Grønland i al den tid jeg kan huske. Det var hyggeligt uden de 

store armbevægelser/aftaler. 

 
 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

Dansk Taekwondo Forbunds internationale dommer ved VM i Muju Korea. I følge Søren Sivertsen forløber det efter planen. Der er i 

alt 100 dommere med til VM.  

 

  



Lidt stemnings billeder. Beklager kvaliteten fra åbningen. 

 

 



 

 



 

 

  



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 

 



 

WTF's nye logo 

 

Taekwondo på Google forside med en lille animation.  

Gud ved hvad det har kostet her lige samtidigt med VM? - Men da en frisk ide :-) :-) - Der kommer flere billedere fra åbningsdagen senere. 

 

 

  



Der blev ikke nogen plads til Danmark i WTF's og ETU's bestyrelser.  

WTF havde kun en nyvalgt til den 12 personers store bestyrelse og så 11 genvalg. Men jeg vidste at det ville meget, meget svært. 

ETU er mere specielt idet her sidder syd og østeuropæerne bare på pladserne. 

Men nu vil jeg tage til velkomstreception og nyde en kold øl + reflektere lidt over det hele og som minimum glæde mig over de mange gode 

kontakter jeg har fået lavet i dag. 

 

 

 

  



Trækningslister F-53 og F-57 

 



 

  



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

Resultater Austrian Open Poomsae 2017. 
En lille dansk trup (der dog ikke var af sted som samlet landshold), men de hev mange medaljer med hjem. 

 

I-60-M-A – Guld – Jørn Andersen 

66+-F-A – Guld – Lis Borring 

Senior Male – Bronze – Benjamin Harder 

Junior Female – Guld – Eva Sandersen og Sølv – Lærke Kamp Pedersen 

Junior Male – Guld – Nikolaj Kronborg og Bronze – Emil Nørby 

Freestyle junior – Guld – Eva Sandersen 

Junior Mix Par – Guld – Nikolaj Kronborg og Melanie Peinow og Bronze – Lærke Kamp Pedersen og Emil Nørby 

Junior team Female – Guld – Eva, Melanie og Lærke 

Junior team Male – Guld – Nikolaj sammen med Savo fra Østrig og Sune fra Norge 

 

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

Beretning 3 - Senior VM 2017 i Muju, Korea. 

Lodtrækning 

 

 

27.juni 2017 

Sarah Malykke vs Suriname 

 

29.juni 2017 

Louise Christensen vs Ukraine  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

  



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

Beretning 2 – Senior VM 2017 i Muju, Korea 
Vi er nu alle blevet indkvarteret i store ferielejligheder. Et Område, som klart bære præg af at være primært skisportscenter.  

 

Samlet får arrangørerne ikke de høje karakterer for valg af destination til indkvartering. – Igen er det et problem, at ingen på funktionsområdet 

kan engelsk og at der henvises til andre. – Men alle prøver og det skal de have ros for. 

Et er at komme til Korea, det tager den tid det tager. 

Men at vælge registrering og indkvartering 3-4 timer fra lufthavnen er uhensigtsmæssig. 

Fra indkvartering og til Taekwondowon(Arenaen) er der ca. 25 min kørsel 

Selve registreringen kunne også have været langt smartere. – Tror nu nok at arrangørerne skal komme efter det. 

Det kan vi nemt lave bedre til VM 2020. 

 

22.juni aktiviteter: 

Slappet af 

Team Doctor’s meeting & Medical meeting, Søren Holmgård Knudsen 

Head of team meeting, Bjarne Johansen 

 

Meget spændende møde vedr. Medical meeting: 

Ved indførelse af elektroniske veste og hjelme er antallet af skader faldet meget. 

Taekwondo er et af de sportsgrene som giver mindst skader til eks. OL. 

I fremtiden vil vi sikkert se en indsats på forebyggelsesområdet 

Anti-doping er i fokus mere end nogensinde før… Få endelig tjekket om jeres udøvere tager medicin og om det er lovligt. 

 

Der kommer yderligere efter Head of Team mødet 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

  



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

Ekstra udtagelse til Kamplandsholdet til cadet-EM 2017. 
Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget endnu en kæmper, som skal repræsentere Danmark ved cadet EM i kamp 2017. 

Cadet-EM afvikles i Ungarn, Budapest den 05.-08. oktober 2017.  

 

Det er besluttet at efter-udtage Brande kæmperen Lisa Sørensen i vægtklassen –kg.53.- 

 

Dette med baggrund i Lisas 5 vundne kampe ved udtagelsesstævnerne heriblandt guldmedalje ved German Open 2017 og det faktum, at ingen 

andre kæmpere har kvalificeret sig eller ønsket udtagelse i den pågældende vægtklasse. 

 

Der er i forhold til udtagelsen dispenseret fra det skrevne krav om, at 2 af de vundne kampe skulle være vundet i den ønskede vægtklasse. Dette 

ud fra en konkret vurdering i TEU-kamp om, at denne regel ikke har været formuleret præcist nok i forhold til hensigten med reglen. 

 

Det samlede landshold ved cadet-EM-2017 udgøres herefter af: 

 

- Rødovre Hwarang, Lucas Klint Dehn kg.-53 

- Albertslund, Edi Hrnic, kg.-49 

- Albertslund, Milad Haidar, kg.-41 

 

- Brande, Lisa Sørensen kg-53 

-Albertslund, Yasmin Dahmani, kg.-51 

-Albertslund, Jade Castillo, kg.-41 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

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

Kukkiwon 2017 Internationalt Master Course i Danmark. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31.8 – 3.9 2017. Idrætshøjskolen Bosei, Præstø.  

 

Kurset henvender sig primært til 4. Dan og derover, men 2-3 dan’er kan også deltager. 

 

Der vil primo juli 2017 komme invitation i DTaF’s kalender. 

 

Med sportslig Hilsen 

Søren Holmgård Knudsen  

  



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

Kamplandsholdet til cadet-EM 2017 er udtaget. 
Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved cadet EM i kamp 2017. Cadet-VM afvikles i 

Ungarn, Budapest den 05.-08. oktober 2017.  

Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 

- Rødovre Hwarang, Lucas Klint Dehn kg.-53 

- Albertslund, Edi Hrnic, kg.-49 

- Albertslund, Milad Haidar, kg.-41 

-Albertslund, Yasmin Dahmani, kg.-51 

-Albertslund, Jade Castillo, kg.-41 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

  



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

Beretning 1 - Senior VM 2017 i Muju, Korea 
DTaF sender et hold på 2 udøvere, 2 coaches og 1 holdleder. 

På tirsdag den 20.juni 2017 rejser holdet til Muju, Korea. 

 

Senior kvinder -53 kg. – Sarah Malykke 

Senior kvinder -57 kg. – Louise Christensen 

Coach - Bjarne Johansen 

Coach – Farooq Rashid 

Head of Team – Søren Holmgård Knudsen 

 

Her en lille beretning fra de 2 udøvere: 

 

Sarah Malykke, Senior kvinder -53 kg.  

I juli 2016 valgte jeg efter min studentereksamen at flytte til Miami, USA for at træne med den amerikanske landstræner, Juan Moreno. Det har 

været en drøm siden jeg var 13 år, som endelig blev til virkelighed. Udover helt utrolig og professionel træning med Coach Moreno, så får jeg 

også fantastisk sparring til daglig, bl.a. med OL bronze vinder, Paige McPherson og Terrence Jennings, samt Pan American guldvinder Amanda 

Bluford.  

Allerede fra første dag jeg ankom til USA, blev min træning struktureret – min morgentræning 5 gange om ugen er blevet udarbejdet af Marlen 

Moreno, som er tidligere mexicansk kvindelandstræner. Jeg gennemgik en masse fysiske tests med hende, så hun på den måde kunne skabe et 

fysisk træningsprogram, der på sigt skulle gøre mig til en stærk bantamweight kæmper. I alt 11 træningspas om ugen.  

 

Inden jeg flyttede til USA lå jeg omkring nummer 35 på verdensranglisten, og nu ligger jeg nummer 19, så selvom jeg kan mærke en kæmpe 

fremgang, så kan det også ses på listen.  

Jeg ved at til et VM som dette, så kan alt ske. Alle deltagere til et VM forventes at have trænet benhårdt i månedsvis, alle har et vist teknisk og 

taktisk niveau, så virkelig alt kan ske. Jeg tror på, at det er den person der formår at præstere på dagen, der når længst, og at det absolut kun er 

marginaler, der afgør om man går hele vejen til guldet eller ryger ud lige inden medaljerne. Jeg tror på at det især er den mentale tilstand, der 

kommer til at blive afgørende, så det har jeg haft kæmpe fokus på i mine forberedelser, samtidig med al min fysiske træning. Jeg føler mig klar, 

og ved at jeg på ingen måde kunne være bedre forberedt end den træning jeg har været igennem i USA, og er indstillet på at gøre alt hvad jeg 

kan på banen.  

 

Louise Christensen Senior kvinder -57 kg. 

I starten af 2016 valgte jeg at skifte klub til Copenhagen City taekwondo klub. Dette har været en af mine mest betydningsfulde valg for at nå 

målet omkring VM. Min udvikling har siden da gået i den positive retning, jeg har fået udviklet et styrketræningsprogram af min træner Laila 

Rashid som er blevet fundamentet af mine kræfter. Derudover har mine trænere Farooq og Sami Rashid udviklet min tekniske og taktiske 

kompetencer. 

Dette er inddelt så jeg træner styrke - eller konditionstræning om morgen inden jeg går i skole og teknik og taktik træning om aften, dette bliver i 

alt 11 træninger om ugen.  

Derudover har Farooq Rashid arbejde med min mentale styrke, hvilket har etableret selvtillid, overskud og mental viljestyrke.  

 

Jeg ved vejen til medaljerne er svær. Derfor har jeg valgt at gå ind på banen med fokus på min præstation, mentalt og fysisk overskud og at nyde 

følelsen. Jeg har taget dette valg på baggrund af, at jeg stadig er 18 år, og derfor stadig har mange år og kampe tilbage. Jeg vil selvfølgelig 

kæmpe til det sidste, og give alt hvad jeg har i hver kamp. 
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Per Fly Hansen stopper som formand for DTaF’s 

Dommerudvalg Teknik. 
Per har efter længere tids overvejelser besluttet at træde tilbage som formand for teknikdommerudvalget. 

 

Per går dog ikke helt på pension.  

Per fortsætter som menig dommer i det omfang, som han kan finde overskud til det.  

DTaF har også fået lov til at gøre brug af Pers store ekspertise ved fremadrettede opgaver. 

 

Dansk Taekwondo Forbund takker Per for hans kolossale arbejde for DTaF. – Mon ikke der dukker et stævne op i fremtiden, hvor vi alle kan 

give Per en kæmpe applaus… for hans store arbejdsindsats 

 

Indtil Hovedbestyrelsen har fundet en ny formand for Dommerudvalget Teknik (jf. nuværende kommissorium), skal al henvendelse rettes til 

Søren Holmgård Knudsen, 24664872, formand@taekwondo.dk  

 

Hovedbestyrelsen vil samtidigt kigge på om kommissoriet trænger til en opdatering. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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ETU Open European Master Championships 2017 - Dag 2 
Danske resultater fra søndagens konkurrencer 

 

Category: Men 50+ years +80 kg - Competitors: 6 

1st 60 ZADRA, MARKUS ZADRA FIGHTING ITA 

2nd 37 MEDINA RODRIGUEZ, CARMELO TAEGUK TORREJON ESP 

3rd 35 ORTS MUÑOZ, MIGUEL ANGEL PATERNA ESP 

3rd 28 MAZAHERI, JAMSHID DENMARK NATIONAL TEAM DEN 

 

Category: Women 45 - 49 years -67 kg - Competitors: 2 

1st 27 THEILGAARD, MICHELLE DENMARK NATIONAL TEAM DEN 

2nd 48 DEUSSING, SILKE MUDO GRONAU GER 

 

Det blev så samlet til: 

1 Guld og 3 Bronze  

 

Godt kæmpet ”gamle vikinger”   

Tak fordi I viser flaget for DTaF. 

 

Alle resultater kan ses her: 

 

https://www.martial.events/en/events/etu-european-master-championships-luxembourg-2017  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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ETU Open European Master Championships 2017 
Resultater fra lørdag den 10.juni 2017 2 bronzemedaljer  

 

Category: Men 35 - 44 years -58 kg - Competitors: 4 

1st 1 MARCHAND, FREDERIC OCCITANIE - TAEKWONDO COLUM FRA 

2nd 24 MIRZADEH, SEPEHR TEAM TAEKYON SWE 

3rd 79 TAMER, MURAT DENMARK NATIONAL TEAM DEN 

3rd 15 SANCHÉZ GONZALEZ, SERGIO B.E.S.T. ESP 

 

Category: Men 50+ years -68 kg - Competitors: 3 

1st 36 ARRONDO CHUECA, MIKEL ESCUELA TKD CASTEJON ESP 

2nd 63 SCHULLIAN, WOLFGANG ZADRA FIGHTING ITA 

3rd 30 ANDERSEN, JØRN DENMARK NATIONAL TEAM DEN 

 

Lennart taber til Spanien i 1. kamp 

 

Kæmpestort tillykke med indsatsen og tak for de fornøjelige gode billeder  

 

I morgen er det Michelle og Jamshid, som skal i kamp. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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Dansk Masters Landshold til EM 2017. 
Som et nyt innovativt tiltag valgte ETU i Marts at de ville lave et officielt EM for Masters (Udøvere over 35 år) Det betød at alle hold 

har haft en forholdsvist kort forberedelsestid, men vi har dog alligevel formået at have følgende hold klar til EM der foregår i 

Luxembourg Lørdag 10/6 og Søndag 10/6:  

 

Det danske hold består af: 

 

Murat Tamer -58kg (40-44år) 

Murat deltog senest ved European Masters i Nice 2015 hvor han efter 1 kamp mod den senere vinder kunne hjemtage bronzen. 

Murat har i den seneste tid forud for EM trænet en del Karate og allerede været på måtten her. 

 

Jørn Andersen -68kg (50+år) 

Jørn deltog både ved European Masters 2015 hvor han ligeledes mødte den senere vinder og kunne hjemtage bronze og 

ved World Masters i Torino tabte Jørn også til den senere vinder efter at have været foran. også her kunne Jørn hjemtage bronzen. 

Jørn har lige for nyligt vundet Bronze ved EM i teknik, og er på den måde den eneste der kan lave "the double" 

 

Lennart Theilgaard -68kg (40-44år) 

Lennart vandt sølv efter 4 kampe ved European Masters 2015, samt sølv ved World Masters 2013 efter 3 kampe. 

Lennart har dermed de fleste masters kampe i bagagen og håber at omsætte erfaringen på banen. 

 

Jamshid Mazaheri 80+ (50+år) 

Jamshid har debut denne gang i Masters sammenhæng, så det bliver spændende at se hvad der kan ske. 

Rygterne forlyder fra Odense at Jamshid er klar til udfordringen og forventer at give alt han kan for holdet. 

 

Michelle Theilgaard -67kg (45-50år) 

Michelle fik ved World Masters 2013 bronze efter 1 kamp, og ved European Masters 2015 en guld medalje efter 2 kampe. 

Michelle er derfor den eneste der har formået at indtage en første plads i Masters sammenhæng for Danmark til dato. 

Holdet har derfor forventning om intet mindre end en super præstation 

 

Billede er fra afrejsen, hvor Jørn ikke er med. 
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Cadet EM 2017 kamp – ansøgning om udtagelse. 
Ansøgning om udtagelse til dette stævne skal indgives til TEU-Kamp senest torsdag den 15. juni 2017. 

Kvalifikationsperioden vedrørende Cadet-EM i kamp 2017 er som bekendt afsluttet efter Presidents Cup 2017. Men ansøgningsproces har som 

tidligere udmeldt været sat i bero indtil vi fik bekræftet datoen for stævnet af ETU. ETU har nu bekræftet at Cadet-EM afvikles i Ungarn 

Budapest den 05.10.-08.10.2017. 

 

Ansøgning om udtagelse til stævnet skal af klubleder være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen ole.kn@live.dk senest torsdag den 15. juni 

2017 kl.17.59. 

Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet. 

 

I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter medsendes i udfyldt stand: 

 

- Oplysninger om hvilken vægtklasse der ansøges om. 

- Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier i form af resultatlister fra kvalifikationsstævnerne. 

-Udfyldt Ugeplan HER 

Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er fuldt ud for egen regning og at DTaF. ikke yder økonomisk støtte til deltagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Senior EM 2017 
Kamplandsholdet til Senior EM i de olympiske vægtklasser 2017 er udtaget. 

Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved senior EM i de olympiske vægtklasser i kamp 2017. 

 

EM afvikles i Minsk Hviderusland den 07.09.2017-09.09.2017.  

 

Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 

 

Nørrebro, Michella Mathiesen, kg.57 

Aarhus Vest, Jasmin Abas Vissing Andersen, -kg.67 

Esbjerg, Rikke Bergmann, +kg.67 

 

Nørrebro, Romuald Philip Reyes, kg.58 

Nørrebro, Jonas Tiedjen Bang, kg.68  

Aarhus Vest, Thomas Brøgger, +kg.80 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Ugeplan.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Ugeplan.docx
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Kamplandsholdet til cadet-VM 2017 er udtaget 
Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved cadet VM i kamp 2017. 

Cadet-VM afvikles i Egypten Sharm El-Sheikh den 24.-27. august 2017.  

 

Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 

- Rødovre Hwarang, Lucas Klint Dehn kg.-53 

- Albertslund, Edi Hrnic, kg.-49 

- Albertslund, Milad Haidar, kg.-41 

-Albertslund, Yasmin Dahmani, kg.-51 

-Albertslund, Jade Castillo, kg.-41 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Status for MyFightBook til Risskov-stævnet 3 juni 2017. 
Nu er 50% af kæmperne, omfattet af reglerne for brug af Myfightbook, helt klar til stævnet. 

Reglerne er: alle med hovedkontakt. 

Det vil sige alle A-klasser – minus Children …. altså Cadet, Junior, Senior og Veteran. 

 

21 klubber har kæmpere tilmeldt. 

Heraf er 8 klubber i orden, og 13 mangler stadig udfyldelse af diverse oplysninger og/eller betaling. 

 

I alt er 67 kæmpere omfattet, og 33 er ”helt klar”. 

 

Klubber, som er klar til stævnet: 

- SOLRØD 

- SKOVBY/GALTEN 

- RØDOVRE 

- SILKEBORG 

- ESBJERG TAEKWONDO KLUB Cheong Yong 

- ESBJERG CITY TAEKWONDO KLUB 

- COPENHAGEN CITY TKD 

- BRANDE 
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Dansk Taekwondo nu også i kryds og tværs. 
Annaline Faye Søeberg i Herlev Bladet 

 

Første gang jeg har set at Taekwondo udøver er med i en kryds og tværs. 

 

Se bladet side 7 

 

http://www.e-pages.dk/herlevbladet/551/  
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Præcisering i forhold til det indkaldte dialogmøde den 13. 

juni 2017 i Vejle 

Jeg skal venligst præcisere, at temaet ved det forestående dialogmøde, er rettet mod kamp-klubberne idet det er UC på kampsiden som 

er i fokus. Mødet henvender sig således til kampklubberne i Danmark. 

Der vil senere når UC på tekniksiden er udbredt yderligere i landet blive inviteret til et dialogmøde hvor fokus retter sig mod teknik-klubberne i 

Danmark. 

 

På politisk udvalgs vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

  

http://www.e-pages.dk/herlevbladet/551/
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Status for MyFightBook til Risskov-stævnet 3 juni 2017. 
Nu er 36% af kæmperne, omfattet af reglerne for brug af Myfightbook, helt klar til stævnet. 

Reglerne er: alle med hovedkontakt. 

Det vil sige alle A-klasser – minus Children …. altså Cadet, Junior, Senior og Veteran. 

 

22 klubber har kæmpere tilmeldt. 

Heraf er 6 klubber i orden, og 16 mangler stadig udfyldelse af diverse oplysninger. 

 

I alt er 68 kæmpere omfattet, og 27 er ”helt klar”. 
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Michael Winther stopper i HB 
Med øjeblikkelig virkning har Michael Winther valgt at trække sig fra Hovedbestyrelsen. 

Kære alle. 

 

Det var til stor ærgrelse, at modtage Michaels besked om, at han ønskede at stoppe i hovedbestyrelsen. 

 

Michael har udført et stort stykke arbejde. Sidst med at få koordineret det store arbejde med at få et kæmpehold af sted til Beach VM og EM i 

Poomsae. 

 

Jeg takker for samarbejdet det år, som Michael har siddet i hovedbestyrelsen. 

 

Hovedbestyrelsen vil på et møde den 26.maj 2017 konstituere sig med den nye sammensæt HB hermed har fået. 

 

Al henvendelse kan ske til undertegnede. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

24664872 eller formand@taekwondo.dk  
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Indkaldelse til dialogmøde omkring Udviklingscentrene. 
Til klubber i Dansk Taekwondo Forbund med interesse for Udviklingscentrene / talent- elitearbejdet primært på kampsiden. 

I fortsættelse af repræsentantskabsmødet 2017 indkalder Politisk Udvalg (TEU) hermed til det lovede dialogmøde omkring Udviklingscentrene 

og talent-elitearbejdet i forbundet. 

 

Hvornår: 

Mødet afholdes tirsdag den 13. juni kl.17.30-19.30. 

 

Hvor: 

Mødet afholdes på adressen Vejle Taekwondo Klub, Horsensvej 74A, 7100 Vejle 

 

Hvem kan deltage i mødet: 

En repræsentant pr. klub.  

En træner-repræsentant pr. udviklingscenter. 

UC-administratoren. 

Formanden for DTaF. 

Samt TEUs medlemmer. 

 

Forplejning på mødet: 

Ingen. 

 

Tilmelding: 

Sendes pr. e-mail til phi@nguyen.it Deadline for tilmelding tirsdag den 6. juni 2017 kl.11.59 

 

Mødetema: 

Dialogmøde om udviklingscentrene i fortsættelse af de stilledes forslag fra Risskov og Albertslund taekwondo klubber om tilknytningskravet. 

Vel mødt, vi ser frem til et frugtbart møde for DTaF 

 

På TEUs vegne 

Ole Knudsen-Nielsen  
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INFO vedr. ”Stående tilladelser” vedr. afvikling af 

stævner med hovedkontakt. 
Dansk Taekwondo Forbund har netop indsendt en ”stående” ansøgning om afvikling af disse stævner i op til 3 år frem til Politiet.  

 
Landets politikredse er nu endelig kommet med vejledninger omkring tilladelser jf. den nye bekendtgørelse som trådte i kraft 1.januar 2017.  

 

DTaF har ansøgt for alle DTaF’s medlemsklubber (Dvs. andre Taekwondo Klubber er ikke omfattet af tilladelsen). 

 

Hvis du vil vide mere om disse tilladelser, kan du læse dette link til Østjyllands Politi: 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/Borgerservice/Tilladelser/kampsport/  

 

Vi vender tilbage når tilladelsen er i hus. Der skal nok blive lidt skriveri frem og tilbage da bekendtgørelsen er ny for både Politi og DTaF. 

 

Til orientering er der uden de store problemer givet enkeltstående tilladelser til både stævnet i Risskov den 3.juni 2017 samt til Sommerlejren 

2017 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 
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Ny dansk international Kampdommer 
Dansk Taekwondo Forbund har fået 1 ny WTF international kampdommer efter at Ana Alicia Jensen har bestået WTFs IR kurset i 

januar måned i Trelleborg, Sverige. 

 

Kurset var på 4 dage og bestod udover  

gennemgang af reglerne af flere prøver og test undervejs. 

 

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

 

Et stort tillykke til Ana fra Dansk Taekwondo Forbund. 
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Cadet VM 2017 kamp – ansøgning om udtagelse 
Ansøgning om udtagelse til dette stævne skal indgives til TEU-Kamp senest tirsdag den 23. maj 2017. 

Kvalifikationsperioden vedrørende Cadet-VM i kamp 2017 er som bekendt afsluttet efter Presidents Cup 2017. 

 

Cadet-VM afvikles i Egypten Sharm El-Sheikh den 24.-27. august 2017. 

 

Ansøgning om udtagelse til stævnet skal af klubleder være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen ole.kn@live.dk senest tirsdag den 23. maj 

2017 kl.17.59. 

Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet. 

 

I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter medsendes i udfyldt stand: 

 

- Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier. 

- Udfyldt Ugeplan  

Vi gør venligst opmærksom på at cadet VM afholdes i Egypten, hvor sikkerhedsniveauet ikke er ubetinget positivt ifølge Udenrigsministeriets 

rejsevejledning, men der frarådes ikke rejse til Sharm El-Sheikh-området, hvilket er baggrunden for at vi vurderer, at det aktuelt er forsvarligt at 

sende et hold af sted til stævnet. Jeg har nederst indsat uddrag fra Udenrigsministeriets rejsevejledning til orientering. Hvis sikkerhedsniveauet 

ændrer sig i negativ retning vil TEU-kamp forbeholde sig retten til evt. at aflyse forbundets deltagelse i stævnet. 

 

Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er fuldt ud for egen regning og at DTaF. ikke yder økonomisk støtte til deltagelsen. 

 

Der gøres opmærksom på, at kvalifikationsperioden vedrørende cadet-EM-2017 ligeledes er afsluttet, men at da der for tiden ikke foreligger en 

præcis stævnedato for stævnet og der er uoverensstemmelse mellem udmeldingen på ETU og WTFs hjemmesider afventer vi med at igangsætte 

ansøgningsproces i forhold til cadet-EM 2017. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

 

Resumé 

Der er en stor risiko for terrorangreb i Egypten, herunder mod turister og andre rejsende. Der er en særlig stor risiko for terrorangreb på den 

nordlige del af Sinai-halvøen. 

Der er betydelig forskel på sikkerhedssituationen i forskellige områder i Egypten. 

 Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser til det centrale Kairo, Alexandria, turistområderne ved Sharm el-Sheikh, Dahab og St. Catherine, 

turistområderne langs Rødehavets vestkyst (herunder Hurghada og Marsa Alam) samt Luxor og Aswan, og nilkrydstogter imellem disse byer og 

Abu Simbel.  

 Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til resten af Egypten.  

 Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til den nordlige del af Sinai-halvøen.  

De egyptiske regering har den 10. april 2017 efter to bombeangreb imod koptiske kirker i hhv. Alexandria og Tanta (ca. 100 km nord for Kairo) 

indført undtagelsestilstand i hele Egypten. Undtagelsestilstanden er gældende til den 10. juli 2017. Rejsende opfordres til altid at bære gyldigt 

ID. 

Rejsende opfordres til at udvise forsigtighed ved offentlige bygninger, i nærheden af sikkerhedsmyndighederne, ved koptiske kirker, større 

turistattraktioner og på steder, hvor større menneskemængder er samlet. Derudover opfordres rejsende til at udvise forsigtighed i trafikken. 
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Kamp om udtagelse til Senior EM 2017 i de olympiske 

vægtklasser 
Try-out i Risskov den 3. juni 2017 

Politisk udvalg har modtaget i alt 7 ansøgninger om at få lov og deltage ved Try-Out kampene om udtagelse til senior EM 2017 i de olympiske 

vægtklasser. 

 

Desværre er der kun 2 kæmpere, som har ansøgt om deltagelsen i den samme olympiske vægtklasse, hvilket betyder, at der kun bliver afviklet en 

try-out-kamp om udtagelsen. 

 

Kampen bliver afviklet i senior herre vægtklassen –kg 68. Kampen bliver mellem: 

Aarhus Vest kæmpere Emil Lind Sørensen og Nørrebro kæmperen Jonas Tiedjen Bang. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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EM i Poomsae 2017 
Tilføjelse til tidligere udsendt resultatliste 

Af en eller anden årsag havde ETU ikke fået den korrekte resultatliste ud. 

 

Derfor skal nedenstående 3 resultater tilføjes den tidligere udsendte liste: 

 

GULD:  

Annaline Søeberg/Benjamin Hellegaard-Harder - Senior Pair -30 

 

SØLV:  

Danish Hameed/Johan Holledere/Emil Nørby - Junior Male Team -17 

 

BRONZE:  

Jørn Christian Andersen - Senior Male -60 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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Referat Repræsentantskabsmøde 2017 og opdaterede love 

2017 
Referat og love er uploadet til DTaF’s download side 

Referat: http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Referater/Andre_referater/2017/Referat_DTaF_Repraesentantsskabsmoede_2017.pdf  

 

Love: 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Love-Politikker/2017/Dansk_Taekwondo_Forbund_-_Love_2017.pdf  

 

Lovændringerne som blev vedtaget den 22.april 2017 er markeret med gult for at synliggøre ændringerne. 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

Formand DTaF 

Søren Holmgård Knudsen 

formand@taekwondo.dk  

24664872 
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Fantastisk EM i Poomsae 2017. 
Tak til alle for en kæmpe indsats. Vedhæftede fil med en oversigt over medaljetagerne taler sit helt eget sprog :-) :-) 

Se listen HER. 

Formand Knudsen siger mange tak  
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3 Europamestre på første dag ved EM 
Det har været en helt fantastisk første dag ved EM 2017 på Rhodos. Ovenpå på 2 dage ved beach VM skulle landsholdet vise deres evner 

i et noget mere velkendt miljø. 

 

Der er store forventninger til det danske hold, det er ikke bare det største hold Danmark har haft afsted igennem tiden, men der er også nivaeu i 

den danske trup til at tage metal med hjem, og metal blev det i den grad til på første dagen. 

Female cadet med Alba Hollederer fra Gladsaxe havde mange stærke deltagere i sin gruppe, men leverede flotte præstationer som igennem hele 

konkurrencen holdt hende i favorit feltet. Alba tog en meget flot bronze, som bragte glædestårer frem hos den lille flittige cadet. 

Junior female er nok den gruppe hvor DK pt. sidder på tronen i Europa, så der var store forventninger til de danske udøvere. 

Desværre var det ikke Melanie Peinow (Rødovre) og Lærke Pedersens (Lyseng) dag, de var begge i finalen, men formåede ikke at klatre helt til 

tops. Det gjorde Eva Sandersen (Gangnam sportstaekwondo) til gengæld, Eva var sikker igennem hele konkurrencen og der var nok egentlig 

aldrig rigtig tvivl om at den guld medalje tilhørte hende. 

Junior male, her var DK repræsenteret med 2 deltagere, Mathias Laursen (Herlev) og Nikolai Kronborg (Musool taekwondo Holbæk) 

Det var Mathias første mesterskab, hvorimod Nikolai må efterhånden betragtes som en rutineret mesterskabsdeltager. 

Indledende runder lå Mathias hele tiden i top 8 og Nikolai som 2 efter den evige konkurrent fra Tyrkiet. 

I finalen viste Mathias at han har hvad der skal til, der var aldrig tvivl om bronzemedalien, super flot af mesterskabsdebutanten. 

Nikolai var i en klasse for sig og satte Tyrkeren godt og grundigt på plads og tog guldet. 

Female senior, skulle Annaline Søeberg (Herlev) jagte et europamesterskab i en gruppe som havde uforholdsmæssigt mange græske deltagere i 

forhold til resten af landene, grundet aflysningen af Presidents Cup, var disse blevet tilmeldt EM. 

Det gav en noget større gruppe en ventet. 

Annaline var sikkerheden selv og præsterede i samtlige runder frem til finalen at holde et helt fantastisk nivaeu, som udløste en helt fortjent 

guldmedalje til Annaline og DK 

Kim Nedergaard (Skive) havde allerede i første kamp et opgør med sin danske kollega, lodtrækningen gjorde så sit til at minimere chancerne for 

flere en 1 medalje i den gruppe. Kim gjorde det han er bedst til, nemlig at holde et meget stabilt nivaeu igennem alle runder, for til sidst at sætte 

hans store rutine i spil og tage en flot bronze til DK. 

I senior pair freestyle med Kristoffer Andersen (Aalborg) og Freja Løkke (Aalborg) fik parret den værst tænkelige start, Freja kommer til skade 

under opvarmningen og det var usikkert helt frem til minuttet før de skulle på banen (de havde fået flyttet deres start nummer fra nr. 1 til sidst, i 

håb om at Freja kunne blive klar) om de ville trække sig. Om det var Freja's verdensmesterskab fra i forgårs der gjorde forskellen vides ikke, 

men hun valgte at bide smerten i sig, og det viste sig at være den helt rigtige beslutning. Parret tog en meget flot sølv, med en så stærkt skadet 

Freja som efter behandling og ankomst til hotelet desværre må trække sig fra sin individuelle diciplin imorgen, men en guldmedalje ved VM og 

en EM sølv 2 dage senere, har Freja vist også vist at hende skal vi regne med i fremtiden. 

Der var mange flere danskere i ilden idag, alle har leveret en hel fantastisk indsats og virkelig vist DK flot frem. 

Trænerteamet har arbejdet benhårdt idag, men jeg er sikker på at med medaljer under hovedpuden, så er de 110% klar til at give alle danske 

udøvere det bedste udgangspunkt for endnu en god dag ved EM 2017. 

Danmark var rigtig flot præsenteret på banen, men også udenfor banen, på dommerpladserne skrev DK (så vidt undertegnede er orienteret) 

historie med 2 kvindelige dommere på pladserne, som altid præsenterde søstrene Edina og Lisa Lents DK på fornemmeste vis. 

Tak for opbakningen hjemmefra via facebook, og andre medier, det betyder noget for holdet. 

Er der yderligere spørgsmål vedrørende placeringer kan man sende en mail til: teknik@taekwondo.dk 

 

På det danske landsholds vegne 

Michael Winther & PR Mikael Kronborg 

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/Medaljetagere_EM_Poomsae_2017.pdf
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To danske verdensmestre 

Det danske Tekniklandshold har netop deltaget i de første World Beach Taekwondo Championships på Rhodos med 5 medaljer som det 

samlede resultat, heraf 2 nye verdensmestre. 

 

Dobbelt-guld i FreeStyle 

Der var på forhånd store forventninger til de danske udøvere i FreeStyle-disciplinerne og her var Danmark helt suveræne på dame-siden. Først 

vandt Freja Løkke (Aalborg) guld i Senior Damer FreeStyle + 18 år og vandt dermed VM-guld i disciplinen. Med en helt suveræn præstation i 

finalen strøg Aalborgpigen helt til tops og kan fuld fortjent kalde sig Verdensmester i disciplinen. 

 

I FreeStyle for Junior Damer -17 år, var det Eva Sandersen (Gangnam Virum), der kunne træde op på medaljeskamlens øverstre trin og kunne 

som den sidste udøver ved Beach VM lade sig hylde som Verdensmester og de allerførste Verdensmesterskaber i Beach Taekwondo blev 

således rundet af med at Danebrog blev hejst, mens hele den danske delegation skrålede med på ”Der er et yndigt land”. 

 

Forinden, havde både teknikken og vejret drillet Evas triumf. Først blev dommernes point tastet forkert ind i systemet, så hele gruppen skulle gås 

om. Midt i gruppens omkamp, var solen gået ned og banerne blev spejlglatte af aftenduggen, hvorfor arrangørerne valgte at afbryde 

konkurrencen og flyttede finalen en dag. Lørdag eftermiddag, blev gruppen så endeligt afviklet og med en præstation i verdensklasse vandt Eva 

gruppen og blev således kåret til verdens bedste. 

 

Sølv til Eva 

Den blot 15-årige Eva Sandersen formåede at blive dobbelt VM-medaljevinder, idet hun fredag vandt en flot sølvmedlaje i Poomsae-

konkurrencen for Junior Damer -17 år og er samtidig en af de helt store favoritter til Europamesterskaberne, der afholdes søndag og mandag. 

 

To bronzemedaljer 

I de traditionelle Poomsae-discipliner vandt Danmark også 2 flotte bronemedaljer. Den første bronzemedalje blev vundet af Caroline 

Jespersgaard La Cour (Vejle) og Nikolai Kronborg (Holbæk) i Junior Pair -17 år, mens den anden danske bronzemedalje blev vundet af Chelina 

Rose Larsen (Risskov), Nikoline Frølich (Skive) og Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg) i Senior Dame Team 18-30 år. Sidstnævnte, kunne således 

fejrer sin 20 års fødselsdag med en VM-bronzemedalje og fik noget røde kinder, da det danske landshold sang fødselsdagssang for hende, mens 

den danske trio stod på skamlen med de flotte bronzemedaljer om halsen. 

 

Nu gælder det Europamesterskaberne. 

De kommende to dage, deltager et rekord stort dansk Tekniklandshold så i dette års Europamesterskaber, der også afholdes på den græske ø 

Rhodos og målsætningen er klar. Danmark skal slutte blandt de 3 bedste nationer målt på antallet af medaljer og de danske udøvere har niveauet 

til at gøre det – igen! 

 

Det har desværre ikke været muligt at skaffe billeder af alle medaljetagere. 

 

Danmark har igen vist flaget både på og udenfor banen.. 

De danske udøvere har endnu engang gået forrest også når det gælder sportsmanship, fairplay og team spirit. 

Der er blevet arbejdet 100% seriøst fra alle udøvere og trænere og der er blevet udvist sammenhold og holdånd som andre lande tydeligvis 

misunder DK (Alle skal have et billed med DK og roser DK for vores team spirit) 

 

På vegne af det danske landshold  

Michael Winther og PR-Mikael Kronborg 
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Drengen med det sorte bælte 

Færøsk dokumentarfilm med Høgni Kunoy Davason - 2.poom fra Færøerne 

 

Kære alle. 

 

Jeg har været så heldig at få lov til at dele nedenstående link med Jer alle. 

 

http://kvf.fo/dokumentarurin?sid=67641  

 

Afsæt en god time til at se denne gode og meget rørende historie fra det virkelige liv. 

 

Tusind Tak Høgni og fortsat pøj, pøj med dit store projekt - Vi ses. 

 

Med sportslig Hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Dommerregler pr. 01-06-2017 
Læs mere nedenfor. 

Her er de opdaterede danske dommerregler i kamp, der træder i kraft pr. 1.6. 2017. De nye regler vil  

blive brugt ved kampstævnet i Risskov den 3.6.2017. 

Venlig hilsen 

Kampdommerudvalget 

v. Søren Dall 

 

Se reglerne HER. 

  

https://www.taekwondo.dk/dommerregler.asp
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1-2 Trænerkursus 
Lørdag den 29 april i Vejle Taekwondo klub var der mødt 33 deltager op til 1-2 Trænerkursus her er en kommentar fra Rikke  

 

TAK for en super god og lærerig dag, fyldt med en masse relevant og brugbar undervisning.  

 

Der har været en kanon god stemning på hele kurset, og energiniveauet har været helt i top.  

 

Der var en rigtig god veksling mellem teori og praksis, og det har været en fornøjelse at være deltager.  

 

Absolut anbefalelsesværdigt for alle hjælpetrænere.  

 

Mvh. 

Rikke 

 

 

  



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

Formands INFO – ”Repræsentantskabsmøde 2017” 

Repræsentantskabsmødet 2017 den 22.april 2017 i Vejle. 

 

Gæst: DTaF’s Repræsentantskab havde besøg af Frans Hammer fra Danmarks Idærts-Forbunds bestyrelse. 

 

• Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt 

• Regnskabet blev godkendt (overskud på knap 600.000 kr., hvilket halvere den negative egenkapital DTaF desværre vil have 3-4 år endnu) 

• Rammebudget blev godkendt (Der er usikkerheds faktorer vedr. medlemstal og tilskud fra DIF)  

• Licens er uændret 200 kr. pr år 

• Ny økonomisk støttestruktur fra DIF blev fremlagt (De endelige spor skal godkendes af DIF henover sommeren 2017 med ikrafttræden i 

starten af 2018 gældende til udgangen af 2021) . 

• Det blev vedtaget at man skal have gyldig DTaF licens for at kunne bestride en tillidspost i DTaF 

• Det blev vedtaget at hovedbestyrelsen fremover skal bestå af 7 og ikke 9 personer. 

De valgte er: 

o Søren Holmgård Knudsen (formand 3 år) 

o Søren Herlev Jørgensen (bestyrelsesmedlem 3 år 

o Michael Kronborg (bestyrelsesmedlem 3 år) 

o Michael Winther (bestyrelsesmedlem 2 år) 

o Jan-Erik Jørgensen (bestyrelsesmedlem 1 år) 

o Jesper Kristensen (bestyrelsesmedlem 1 år) 

o Tarik Setta (bestyrelsesmedlem 1. år) 

 

• Det blev vedtaget, at for at få en sag i Ordens- og Amatørudvalget skal der indbetales 500,- kr. – Hvis man får medhold tilbagebetales de 500,- 

kr. 

• Hovedbestyrelsen fik nogle præcise opfordringer/tilkendegivelser fra Repræsentantskabet om, hvad HB skulle sætte yderligere i fokus på det 

kommende år (Bl.a. Breddeaktiviteter) 

• Der skal også snarest holdes møde vedr. UC og blandt andet tilknytningskravet. 

 

Jeg synes, at der var en god debat med gode spørgsmål/krav til Hovedbestyrelsen. TAK for det 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 
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Udtagelseskriterier for senior EM i de olympiske 

vægtklasser som afholdes i Hviderusland den 07.-09. 

september 2017 
Som tidligere annonceret har Politisk udvalg / TEU-kamp besluttet udtagelseskriterier for senior EM i de olympiske vægtklasser. Det er 

besluttet, at udtagelsen til dette mesterskab sker på baggrund af try-out-kampe. 

Try-out-kampene kommer til at foregå ved Kamp-Cup stævnet som afholdes i Risskov den 03.06.2017. 

 

For at kunne stille op til Try-out kampene skal man opfylde følgende krav: 

1. Kæmper skal have deltaget ved DM-2016.  

2. Kæmper skal være tilmeldt et udviklingscenter og opfylde trænings- og tilknytningskravet i UC og i øvrigt leve op til DTaF.s elitepolitik.  

3. Kæmper skal opfylde de internationale krav for opstilling i senior-rækkerne i 2017.  

4. Kæmper skal være tilmeldt MyFightBook og have uploadet den krævede lægeerklæring. 

5. Ansøgning om deltagelse i Try-out stævnet skal sendes af klubleder pr. e-mail til TEU-kamp på adressen ole.kn@live.dk senest mandag den 

1. maj 2017 kl.18.59. 

 

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Fulde navn på kæmper: 

2. Angivelse af hvilken olympisk vægtklasse der stilles op i: 

3. Angivelse af GAL-licensnummer: 

4. Angivelse af navn på ønskede coach ved Try-out: 

 

TEU-kamp udtager på baggrund af de indkomne ansøgninger de kæmpere, som opfylder kravene for deltagelse i Try-out-stævnet. 

 

I vægtklasser med 2 deltagere vil der kun blive kæmpet en kamp om udtagelsen til EM. 

 

I vægtklasser med mere end 2 deltagere vil der blive kæmpet efter knockoutsystem og der vil her ske seedning ud fra WTF.s rangliste for OL-

vægtklasserne ved udgangen af april måned 2017. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Aktive DTaF-KUPgradueringsberettigede. 
På nedenstående link kan du se, hvem som er aktive gradueringsberettigede med betalt DTaF licens 2017. 

Kære alle medlemmer og klubber. 

 

Vi er nu med vedr. opdateringen af vores liste over DTaF-KUPgradueringesberettigede, 

 

For nogle uger siden kom den totale liste (eller historisk liste som vi kaldte den) over alle DTaF- KUPgradueringsberettigede. 

 

Nu er vi så klar med en lige så interessant liste. 

 

Nemlig en liste pr. 1.april 2017 over de DTaF-KUP-gradueringsberettigede som har betalt DTaF-licens 2017. 

 

Se listen HER  

 

Reglerne er sådan, at også DTaF-KUPgradueringsberettigede skal have gyldig DTaF-licens for at måtte graduere i DTaF’s klubber. 

 

Så her er listen som DTaF’s medlemmer og klubber bedes tjekke inden de bliver gradueret. 

 

DTaF’s KUP-gradueringsberettigede er sammen med klubberne ansvarlige for at have gyldig licens. 

 

Jeg håber, at I tager godt i mod denne nye liste. 

 

Ps. Hvis der er fejl i listen kontakt da: teu@taekwondo.dk , som hele tiden vil sørge for at aktivlisten er opdateret. 

 

På forhånd – TAK 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 
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NYE WTF kampregler bruges til stævnet i Risskov. 

Til Risskov kamp Cup den 3. juni 2017 vil de nye kampregler fra WTF blive brugt.  

Nedenunder ses et link til den engelske udgave af reglerne. Der kommer snart en dansk udgave af de nye regler. 

 

Venlig hilsen 

Kampdommerudvalget ved 

Søren Dall 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/wp-content/uploads/2017/01/WTF-Competition-Rules-Interpretation-Nov-15-2016-Burnaby-

Canada.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Pensum/2017-04-08_Licens_2017_Gradueringsret.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Pensum/2017-04-08_Licens_2017_Gradueringsret.pdf
http://www.worldtaekwondofederation.net/wp-content/uploads/2017/01/WTF-Competition-Rules-Interpretation-Nov-15-2016-Burnaby-Canada.pdf
http://www.worldtaekwondofederation.net/wp-content/uploads/2017/01/WTF-Competition-Rules-Interpretation-Nov-15-2016-Burnaby-Canada.pdf
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Vejledning vedr. GAL og GOL licens pr. 4.april 2017. 
Se nedenstående link. 

Kære alle. 

 

Som I ved har der været en del problemer ved at overgå fra WTF GMS system HangAstar til Simply Compete. 

 

Det er nu muligt for DTaF at tilmelde nye samt forny. 

 

Følg venligst vejledningen på hjemmesiden.  

Ansøgninger som ikke følger vejledningens enkle krav, vil blive returneret. 

 

På sigt vil der blive åbnet op for at klubbens ”Club-Admin” vil få mulighed for at oprette nye samt forny GAL/GOL licens. Men det bliver først 

når alle ”børnesygdommene” er kureret. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

formand@taekwondo.dk  
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Taekwondo i Vi unge bladet. 
Ceren fra Nørrebro i et flere siders interview. 
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Kamplandsholdet til senior-VM 2017 er udtaget 
Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved senior VM 2017. 

VM afholdes i Muju Korea i perioden den 24-30 juni 2017. 

 

Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 

- Risskov, Sarah Mallykke, kg.-53 

- Copenhagen City, Louise Nordskov Brandstrup Christensen, Kg.-57 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 

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

Holdledere til Myfightbook 
Der er stadig enkelte klubber, der mangler at registrere holdledere til MyFightBook. 

Jfr. denne nyhed: http://www.taekwondo.dk/vis_nyhed.asp?AjrDcmntId=2900 

er nedenstående regler for deltagelse i kampstævner, for alle der har hovedkontakt = Avanceret Kadet, Junior, Senior og Veteran, gældende 

allerede nu. 

 

Alle ovenstående skal have kampbog/helbredsattest og samtykkeerklæring til alle stævner hvor der er offentlig adgang. 

 

Et klubmesterskab/venskabsstævne med hovedkontakt kræver også ovenstående af udøverne (da disse kampe jo er ”offentlige”! = der kommer 

folk som ikke er medlem af klubben) 

 

Der er udsendt informationsmail (login m.v.) til alle de klubber, som allerede har registreret sig. 

De resterende klubber bedes oplyse: 

Klubnavn: 

Holdledernavn: 

Telefon-/mobilnummer: 

Mailadresse: 

på deres holdledere, snarest muligt, til sekretariatet@taekwondo.dk. 

 

Allerede fra stævnet i Risskov den 3.juni 2017, vil der være kontrol af, om kæmperne er korrekt registreret i Myfightbook, samt at der er betalt 

for dette (jævnfør vejledningerne her: http://www.taekwondo.dk/myfightbook.asp). 

 

I modsat fald, vil kæmperne ikke tillades deltagelse. 

  

http://www.taekwondo.dk/vis_nyhed.asp?AjrDcmntId=2900
https://www.taekwondo.dk/myfightbook.asp
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Poomsae EM 2017 
I år er Europamesterskaberne placeret på ferieparadiset Rhodos den 7.-8. maj. 

Landsholdstræner Kytu Dang har gennem de seneste par måneder kigget på sin bruttotrups niveau gennem stævner og deltagelse i samlinger for 

at kunne udtage sin EM-trup. Samtidig var det muligt for President Cup medaljetagere fra 2016 at kvalificere sig til EM i år. Her har Kytu Dang 

også medtaget sine overvejelser i den endelige afgørelse. 

 

EM består af følgende udøvere: 

 

CADET (12-14)  

Female  

Alba Hollederer (Gladsaxe) 

Male  

Victor Schultz (Holbæk) 

 

JUNIOR (15-17)  

Female  

Eva Sandersen (Gangnam Virum) 

Lærke K. Petersen (Lyseng) 

Melanie Peinow (Rødovre) 

 

Male 

Nikolaj Kronborg (Holbæk) 

Mathias J. Laursen (Herlev) 

 

Pair  

Melanie Peinow (Rødovre)/Nikolai Kronborg (Holbæk) 

Lærke K. Petersen (Lyseng)/Emil Nørby (Risskov) 

 

Female Team  

Caroline J. La Cour (Vejle)/Mechid Paiman (Islev)/Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen (Islev) 

 

Male Team  

Emil Nørby (Risskov)/Johan Holledere (Gladsaxe)/Danish Hameed (Rødovre) 

 

SENIOR (18-30)  

Female  

Annaline Faye Søeberg (Herlev) 

Chelina R. Larsen (Risskov) 

 

Male  

Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev) 

 

Pair  

Annaline F. Søeberg (Herlev)/Benjamin 

Nikoline Frølich (Skive)/Simon Thomsen (Skive) 

 

Female Team  

Nikoline Frølich (Skive)/Chelina R. Larsen (Risskov)/Sofie Berggreen (Esbjerg) 

 

Male Team  

Dan Oudom Ou (Herlev)/Lukas Kaslund (Islev)/Simon Thomsen (Skive) 

 

SENIOR (31-40)  

Female  

Astrid Dinesen (Herlev) 

Sanne Jensen (Skanderborg) 

 

Male  

Kim Nedergaard (Skive) 

Brian Louirng (Skive) 



 

Pair +31  

Astrid Dinesen (Herlev)/Jørn Christian Andersen (Herlev) 

 

Male Team +31  

Kim Nedergaard (Skive)/Brian Louring (Skive)/Rene Louring (Skive) 

 

SENIOR (41-50)  

Female  

Lene Kjær (Rødovre) 

 

Male  

Rene Louring (Skive) 

 

SENIOR (51-60)  

Male  

Jørn Christian Andersen (Herlev) 

 

SENIOR +66  

Female  

Lis Borring (Bornholm) 

 

FREESTYLE  

F-17  

Eva Sandersen (Gangnam) 

Melanie Møller (Solrød) 

 

M-17  

Johan Hollederer (Gladsaxe) 

 

F+18  

Sofie Berggreen (Esbjerg) 

Freja Beldam Løkke (Aalborg) 

 

M+18  

Kristoffer Andersen (Aalborg) 

Thomas Purup (Skanderborg) 

 

Pair+18  

Amalie Benfeldt Poulsen (Skanderborg)/Thomas Purup (Skanderborg) 

Kristoffer Andersen (Aalborg)/Freja B Løkke (Aalborg) 

 

 

Dette års EM byder på en kæmpe trup af udøvere, da muligheden (kvalifikation gennem Presidents Cup), betyder at Danmark kan få de to eller 

tre stærkeste med frem for kun dén stærkeste i en gruppe. Dette øger Danmarks chancer for finalepladser og medaljer. 

 

Tekniklandsholdstræner Kytu Dang har udpeget Thor Astrup (Risskov) og Kim Drube (Herlev) som assisterende trænere og coaches ved dette 

års EM. 

 

Alle udøvere som har behov for at ansøge om udsættelse af eksamener, skal henvende sig til Head of Team, Michael Winther, hvor forbundet 

bekræfter jeres udtagelse til dette mesterskab. 

 

De udtagede bedes hurtigst muligt rette henvendelse til Head of Team, Michael Winther samt Tekniklandsholdstræner Kytu Dang, hvis der er 

spørgsmål eller kommentarer til udtagelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Michael Winther 
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Senior VM-Kamp 
Ansøgning om udtagelse skal indgives til TEU-Kamp senest søndag den 26. marts 2017. 

Kvalifikationsperioden vedrørende senior-VM i Kamp 2017 er som bekendt afsluttet efter weekendens Belgian Open 2017. 

Ansøgning om udtagelse til senior-VM 2017 skal være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen ole.kn@live.dk senest søndag den 26. marts 

2017 kl.11.59. 

Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet. 

 

I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter medsendes i udfyldt stand: 

• Hvad bruger du dine 168 timer til 

• Individuel udviklingsplan - DTaF 

• Ugeplan 

• Årsplan - periodisering 

• Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier. 

Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er for egen regning. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Afslutningsevent af taekwondo forløbet 'Skoler med spark 

i' 
Afslutningssekvens gik over al forventning og helt perfekt. Idrætslærerne havde gjort deres arbejde helt eminent godt.  

 

Alle elever var velforberedte, grundet idrætslærernes flotte indsats. 

 

Der var cirka 450 fremmødte; super dejlige og søde skoleelever.  

 

Se video HER 

https://www.youtube.com/watch?v=1nzhLRRPg5s


 

 

 

Nedenstående er fotograferet af Jens Koch: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nzhLRRPg5s
https://www.youtube.com/watch?v=1nzhLRRPg5s
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Mulighed for tilmelding til Presidents Cup 2017 i kamp via 

DTaF 

Da det har vist sig at den nye tilmeldingsportal efter kun at have været åbnet i få dage for klubtilmelding og nu er lukket for nye 

tilmeldinger til Presidents Cup stævnet, har vi besluttet at udnytte den mulighed vi har som forbund at tilmelde kæmpere til stævnet 

som nationshold. 

Kun for udøvere tilmeldt Udviklingscenter 

 

Denne mulighed er åben for kæmpere tilmeldt et Udviklingscenter samt de få kæmpere, som har fået dispensation for træning i Udviklingscenter 

under udlandsophold. 

 

Deadline 

Deadline for tilmeldingen er torsdag den 23. marts kl.16.59. 

 

Så hvis din klub har kæmpere som er tilmeldt Udviklingscenter inden torsdag den 23. marts 2017 kl. 16.59 og har betalt for UC-tilmeldingen, 

har I hermed en mulighed for at blive tilmeldt stævnet. 

 

Hvordan tilmelding? 

 

Du skal sende en liste pr. e-mail til Ole Knudsen-Nielsen på e-mail-adressen ole.kn@live.dk med: 

 

1. Navn på kæmper. 

2. Alders kategori på kæmper 

3. Vægtklasse ønske for kæmper. 

4. Navn på coach. 

5. GAL-licens nummer på kæmper 

6. GOL-licens nummer på coach. 

 

 

Opstillingsgebyr betales ved registreringen. 

 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Aflysning af Copenhagen Open 2017. 
Desværre har Islev set sig nødsaget til at melde fra som arrangør af Copenhagen Open 2017. Skulle en anden klub være interesseret i at 

afholde efterårets stævne (behøver ikke være på Sjælland, kan være hele landet) så er der åbent for ansøgning, 

Skulle der være spørgsmål omkring dette, så kontakt Stævneadministrator på stævneadmin@taekwondo.dk  

 

Med venlig hilsen  

Anders Banzon  

Stævneadministrator-teknik  
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Holdledere til Myfightbook 
Det ser ud til, at en del klubber mangler at indberette holdledere! 

I nedenstående link, kan I se, hvem der har indberettet holdledere til MyFightbook. 

 

18 februar 2017 skrev vi dette til alle klubber: 

I forbindelse med opstarten af ”My Fight Book”, har vi brug for at vide, hvem der skal være holdleder for dette. 

De klubber, som har kæmpere som skal registreres der, bedes udfylde nedenstående skema. 

 

Udfyld oplysningerne udfor jeres klub, og indsend skemaet til sekretariatet@taekwondo.dk 

Udfyld max 2 holdledere pr. klub. 
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Udtagelseskriterier for senior EM i de olympiske 

vægtklasser som afholdes i Hviderusland den 07.-09. 

september 2017 
Politisk udvalg / TEU-kamp har besluttet udtagelseskriterier for senior EM i de olympiske vægtklasser. 

 
Det er besluttet at udtagelsen til dette mesterskab sker på baggrund af try-out-kampe. 

Try-out-kampene kommer til at foregå ved Kamp-Cup stævnet som afholdes i Risskov den 03.06.2017. 

For at kunne stille op til Try-out kampene skal man opfylde følgende krav: 

 

1. Kæmper skal have deltaget ved DM-2016.  

 

2. Kæmper skal være tilmeldt et udviklingscenter op opfylde trænings- og tilknytningskravet i UC og i øvrigt leve op til DTaF.s elitepolitik.  

 

3. Kæmper skal opfylde de internationale krav for opstilling i senior-rækkerne i 2017.  

 

Ansøgning om deltagelse i Try-out stævnet skal sendes pr. e-mail til TEU-kamp senest mandag den 1. maj 2017 kl.18.59. 

TEU-kamp udtager på baggrund af de indkomne ansøgninger de kæmpere, som opfylder kravene for deltagelse i Try-out-stævnet. 

Der vil blive udsendt nærmere oplysninger omkring Try-out-event. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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WTF SIMPLY COMPETE 
Alle DTaF's Club-Admin kan nu logge på SIMPLY COMPETE 

Kære Alle. 

 

WTF har nu åbnet op for at alle Club-admin i WTF's HangaStar nu kan logge på det nye WTF SIMPLY COMPETE. 

 

I skal bruge det samme login. 

 

Der kan her i overgangsfasen være en hel del data, som ikke er ført over samt nogle funktioner, som endnu ikke virker. 

 

Hvis du har et problem kontakt da formand@taekwondo.dk 

 

Vedr fornyelse/nye GAL/GOL licenser: Så går der lige lidt tid endnu inden det kan lade sig gøre. - Fremadrettet kan man kun forny et år af 

gangen. - Der kommer information ud om hvornår og hvordan det kommer til at foregå 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen  
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Materiale Rep. møde 2017 
Nu kan du downloade materialet fra hjemmesiden. 
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Ny udviklingskonsulent i Dansk Taekwondo Forbund. 
Den 13.marts 2017 tiltræder Sune Irgens Alenkær som udviklingskonsulent i Dansk Taekwondo Forbund 

 

Sune har en kæmpe erfaring fra Idrættens verden, da Sune tidligere har været udviklingschef og sekretariatschef i Dansk Tennis Forbund. 

 

Sune er 43 år og gift med Line og far til Giulia, Victor og Bjørk. De bor i Roskilde og Sune er uddannet jurist. 

 

Sune vil komme til at arbejde med det store arbejde, at få de nye strategiaftaler med DIF gjort færdig og implementeret i DTaF og uddyber sin 

motivation for at arbejde for DTaF:  

 

”Jeg brænder oprigtigt for arbejdet med foreningsidrætten der oplever et stigende pres i disse år. Det er her jeg føler jeg kan bidrage aktivt og 

ønsker at lægge mine personlige og faglige kræfter”  

 

Den nye udviklingskonsulent fortsætter: 

 

”DTaF er inde i en meget spændende periode og jobbet rummer en unik mulighed for, at kunne præge forbundet og foreningerne i en fortsat 

positiv retning. Det tiltaler mig meget. Ikke mindst fordi det sker i samarbejde med en gruppe meget engagerede mennesker, som jeg fornemmer, 

vil det bedste for deres sport” 

 

Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med Sune som sparringspartner om at løfte DTaF. 

Jeg har da også store krav/forventninger til både Sune, forbundet og mig selv til, at det vil lykkes. 

 

Sune vil I starten bruge tiden på at sætte sig ind i Taekwondo miljøet. – Der er lige nu ved at blive udviklet et introduktionsforløb i samarbejde 

med Sune 

 

Sune vil få kontorplads i Idrættens Hus, Brøndby 

 

Jeg ved at I vil tage godt i mod Sune  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

+45 24664872  
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Historisk liste over gradueringsberettigede i DTaF. 
Listen er fra den tid hvor gradueringsstemplet blev indført og til nu. 

Tak for et kæmpe stykke detektivarbejde udført af: Brian Rex Hansen, Jan Jørgensen og Birthe Mikkelsen. 

 

Listen er nu næsten komplet. – Klub tilknytningen har været lidt svær, da det er mange år siden stemplet blev indført. – Har du rettelser? Kontakt 

da Brian Rex Hansen: teu@taekwondo.dk  

 

Nogle af dem på listen er ikke aktive længere og nogle er desværre afgået ved døden. 

 

Men jeg fik en rigtig god oplevelse ved at kigge listen igennem. Der dukkede virkelig mange minder op. 

 

Også om det ekstrem hurtigttørrende blæk vi startede med at få udleveret  

 

Der kommer også en AKTIV LISTE med de gradueringsberettigede som har DTaF betalt licens for 2017 og derfor er de eneste, der har tilladelse 

til at måtte graduere i 2017.  

 

Vi skulle dog lige have styr på hele baggrundsmaterialet først. 

 

Listen kan findes under Pensum øverst: http://www.taekwondo.dk/pensum.asp 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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WTF MAGAZINE 2017 
Se hele Magasinet her:  

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/magazine/  

 

God weekend 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen  

  

https://www.taekwondo.dk/pensum.asp


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

Poomsae Bruttotrup samling. 
Vi vil hermed invitere alle medlemmer af DTaF, som interesserer sig for teknik/Poomsae-konkurrencer og bruttotruppen(obligatorisk) 

til: 

Bruttotrup samling den 03.-05. mar. 2017 

Vejle Taekwondo Klub 

Horsensvej 74 A 

7100 Vejle 

 

Tilmelding og betaling skal ske senest: tirsdag d. 28.februar kl.22:00 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5o_7zRwnfbV_NX1sQertUqOAQp6mpigWLPMXq5Vfnk/edit#gid=0 

 

Fredag, 03. mar. 2017: 

Fra 17:00 Tilrejse og registrering 

 

Lørdag, 04. mar. 2017: 

09:00-10:00 Status på UC og LTH strukturen 

10:00-12:00 Træning 

12:00-14:00 Frokost pause 

14:00-18:00 Træning 

18:00-20:00 Aften pause 

20:00-21:00 Evaluering, feedback og evt. 

 

Søndag, 05. mar. 2017: 

09:00-13:00 Træning 

13:00-15:00 Evaluering, feedback, oprydning og afrejse 

 

Der er muligheder for at overnatte i klubben med egen luftmadras og soveposer. 

 

PRIS: 

Deltager til træningerne koster 150kr.  

(Medlemmer på bruttoholdet er fritaget for træningsgebyret) 

Overnatning 50kr 

Menu for weekenden 200kr 
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Licensregistrering 2017. 
Kære klubber. Hjælp os venligst med at få registreret jeres medlemmer. 

Vi har stadig over 10 klubber, som slet ingen registrerede medlemmer har. 

Og, cirka 20 klubber, som kun har registreret under 50% af sidste års medlemstal (det kan jo selvfølgelig være det reelle medlemstal). 

 

Husk at, de elever, som ikke er registreret hos DTaF, ikke er forsikrede, og at de endvidere ikke kan gradueres. 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5o_7zRwnfbV_NX1sQertUqOAQp6mpigWLPMXq5Vfnk/edit#gid=0
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600 licens fornyelser/genbestillinger på 1 uge 
Tusind tak til klubberne! 

På 1 uge, er antallet af fornyelser/genbestillinger steget med 600. 

Tusind tak til klubberne. 

 

Se opdateret liste HER. 

 

I vedhæftede liste, er farvet de tal der er under 60% af forrige år. 

Det betyder ikke andet, end at de er under 60%. 

 

Husk også, at du altid kan bede din klubansvarlige om at se dit elektroniske pas, så du f.eks. kan se, om du er omfattet af forbundets forsikringer 

m.v.  
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TEU-kamp har besluttet forsøgsordning i forhold til 

tilknytningskravet ved kamp-UC. 
TEU-kamp skal hermed meddele, at det er besluttet at lave en forsøgsordning i forhold til UC-tilknytnings-kravet indenfor kamp. 

Forsøgsordningen går ud på, at vi ændrer i minimumstilknytningskravet, således at kravet ændres til at blive een ugentlig træning i UC i forhold 

til tilknytningskravet. Forsøgsordningen løber i 4 måneder fra nu af (den 19.02.2017) og med mulighed for kvalifikation til senior VM og 

efterfølgende mesterskaber i 2017. Forsøgsordningen beståen er afhængigt af om det giver flere medlemmer fra flere klubber. TEU-kamp følger 

op på forsøgsordningen. 

 

Motivationen er, at vi ønsker at tiltrække flere kæmpere fra flere klubber til UC. Hvis forsøgsordningen ikke medfører, at flere klubber tilmelder 

sig UC-kamp går vi tilbage til det oprindelige tilknytningskrav = mindst 2 ugentlige træninger i UC.  

 

UC skal fortsat udbyde 3 ugentlige træninger og det er håbet og anbefalingen, at kæmperne udnytter tilbuddet maximalt.  

Det understreges, at den samlede ugentlige træningsindsats fortsat skal være i overensstemmelse med hhv. talent- og elitepolitikkerne, og 

træningsindsats skal kunne dokumenteres ved træningsplan og fremmødelister.  

 

Det understreges videre, at kravet for at blive udtaget til mesterskaber om, at udøveren skal have været medlem af et udviklingscenter i min. 4 

måneder fortsat består. Så hvis man vil benytte sig af forsøgsordningen er det vigtigt, at man hurtigt får sig tilmeldt et UC og får påbegyndt 

træningen der. 

For yderligere information om UC og UC-tilmelding henvises til  

 

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/2016-06-09_Lidt_status_paa_udviklingscentrene.pdf  

 

Udviklingscentrene lige nu - taekwondo.dk: http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/2016-06-

09_Lidt_status_paa_udviklingscentrene.pdf 

 

 

Udviklingscentrene lige nu Holdsport Der er netop etableret en portal under Holdsport. Udøvere og trænere er i gang med at registrere sig.  

 

www.taekwondouc.dk  

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen  

  

https://www.taekwondo.dk/files/Klubber_medlemstal_2017-02-19.xlsx
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/2016-06-09_Lidt_status_paa_udviklingscentrene.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/2016-06-09_Lidt_status_paa_udviklingscentrene.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/2016-06-09_Lidt_status_paa_udviklingscentrene.pdf
https://www.taekwondo.dk/www.taekwondouc.dk
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Opdaterede udtagelses-kriterier om cadet-mesterskaber i 

kamp 2017 
Som nævnt i vores besked omkring Presidents Cup, har vi nu set på udtagelses-kriterierne for cadet-mesterskaber i kamp for 2017 i 

fortsættelse af at ETU har lagt et Cadet-EM-mesterskab ud på stævne kalenderen for 2017. 

Vi har justeret de bestående udtagelses kriterier således at disse nu både gælder for Cadet-EM og Cadet-VM. Der er ingen ændringer udover 

datoer og lignende i selve kvalifikations kravene. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Til kamp-klubber – kæmpere og klubledere 
Politisk udvalg – kamp skal hermed venligst gøre Jer opmærksomme på at stævneinvitationen om den europæiske Presidents Cup for 

kamp nu er offentliggjort. 

Opmærksomheden skal i sær henledes på at: 

 Medaljevindere ved stævnet (kun en fra hvert land i hver vægtklasse) kan kvalificere sig direkte til de nævnte ETU-mesterskaber i invitationen.  

 At der er sat et max for deltagerantal på 1500 deltagere og, at I derfor, hvis I vil være sikre på at få Jeres kæmpere med til stævnet hurtigt for 

sikret, at de bliver tilmeldt stævnet. 

 At man i stævne invitationen offentliggør, at der også i 2017 bliver afholdt cadet-EM den 21.-24. september 2017 i Ungarn. 

 

Politisk Udvalg vil snarest udmelde udtagelseskriterier for Cadet-EM, da vi hidtil ikke har været vidende om at man ville afholde Cadet-EM i 

2017. 

Endvidere vil der ligeledes kommer nærmere oplysninger omkring kvalifikationen til Senior EM i de olympiske vægtklasser som afholdes i 

Belarus 7-9/9/2017 
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Talentarbejdet i dansk taekwondo styrkes yderligere. 
Dansk Taekwondo Forbund ønsker at blive blandt de fem bedste i Europa på talentområdet. Et væsentlig og afgørende skridt er 

etablering af et antal udviklingscentre rundt om i landet.  
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Medlemstal medio februar 2017. 
Herunder kan I se klubbernes medlemstal pr. 13/2-2017. 17 klubber har 0 medlemmer registreret. 

Vi er selvfølgelig klar over, at der nok er tale om, at medlemmerne lige skal have registreret sig her i januar kvartal. 

 

Ligeledes tages der forbehold for de klubber der har registreret medlemmer 13/2 samt 14/2, samt hvis der skulle optræde udmeldte klubber i 

listen, samt andre fejlmuligheder! 

 

Note: 

Som medlem, kan altid bede sin klubansvarlige om at se sit "elektroniske pas". 

Så ved man, om der er registreret licens for én for det pågældende år. 

Se eksempel HER, hvor årstallet fremgår nederst.  

  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/pasnummer-10228.pdf
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Kommentar fra Politisk Udvalg (kamp) til debat på 

facebook omkring Udtagelseskrav til mesterskaber 2017 
Politisk udvalg har noteres sig debat på facebook-siden ” Dansk Taekwondo - Info, debat” omkring udtagelseskravene til mesterskaber 

indenfor kamp. 

Da der i debatten desværre er faktuelle ”fejl” og misforståelser skal Politisk udvalg hermed præcisere nogle fakta: 

1. Bor og opholder man sig i Danmark skal man træne og være tilknyttet et UC for, at kunne blive udtaget af DTaF til Junior, U-21 og 

Seniormesterskaber i 2017. 

2. Opholder man sig i udlandet midlertidigt eller permanent vil man kunne få dispensation for kravet om at være tilknyttet et dansk UC såfremt 

man følger et tilsvarende kvalificeret træningstilbud i udlandet. 

3. De to nævnte kæmpere i debatten har begge fået dispensation for UC-kravet. Dispensationerne er givet ultimo 2016 og meddelt pr. e-mail til 

trænerne for de to berørte danske kæmpere. 

4. Politisk udvalg giver som udgangspunkt ikke dispensation for stævnedeltagelseskravet, da essensen i udtagelseskravene er at kæmperne bliver 

bedømt på de samme stævner. Dog har vi givet dispensation, der hvor et internationalt mesterskab ligger i samme periode som 

udtagelsesstævnet. 

5. UC-tanken bygger på en grundide om, at vi som land samlet set får mest ud af, at de bedste i landet træner med hinanden. 

6. Er man i tvivl om hvordan udtagelseskravene skal forstås eller rækkevidden heraf er man som klubleder velkommen til at kontakte en fra 

Politisk Udvalg. Alle de henvendelser vi har fået hidtil er blevet besvaret pr. e-mail indenfor en uge. 

7. Der henvises i øvrigt til udtagelseskriterierne fra DTaF.s hjemmeside, se link her http://www.taekwondo.dk/udtagelseskriterier-kamp.asp  

På politisk Udvalgs vegne 

Ole Knudsen-Nielsen  
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WTF Recognized Brands 
Opdateret liste 

 

kan findes HER.  
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Mere Skole med spark i. 
Så er den 3´video klar, her tog Idrætslærerne over og kørte en første klasse på Asgård skole. (Fredag d. 10. feb. 2017) 

Se video HER.  

  

https://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp
https://youtu.be/lTKbKagUyoo
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Bekendtgørelse 
Bekendtgørelse_om_visse_offentlige_kampe_inden_for_kampsport. 

Kære alle. 

 

Det meste har DTaF styr på, men nu har Folketinget vedtaget en, set med mine øjne urimelig bekendtgørelse i forhold til, at DTaF har afviklet 

offentlige kampsportsstævner i over 40 år uden problemer. 

 

DTaF har valgt at gå i arbejdstøjet og prøver at gøre det så let og billigt som muligt for DTaF’s medlemmer, som deltager i stævner ”hvor det 

under kampen er tilladt af gennemføre kraftfulde slag, spark eller lignende mod hovedet eller halsregionen.” 

 

Dvs. at det kommer til at gælde for alle der har hovedkontakt = Avanceret Kadet, Junior og Senior 

 

Selve bekendtgørelsen er uploadet under stævner og stævneafvikling. Den gælder for alle stævner og klubmesterskaber indenfor alle 

kampsporter i DK 

 

Den gælder også for Taekwondo klubber, der ikke er medlem af DTaF. Disse vil ikke blive supporteret af DTaF og de systemer/aftaler som 

DTaF har udviklet/aftalt i forbindelse med Bekendtgørelsen. 

 

Og hvad har vi så gang i? 

 

Vi har indgået samarbejdsaftale med ”My Fight Book”, som er en elektronisk start/kampbog, som opfylder de krav bekendtgørelsen angiver. 

Her vil den enkelte udøver kunne uploade helbredsattest og skriftligsamtykke fra forældre/værge, hvis udøver er under 18 år(Det man også 

kender fra WTF’s Hangastar system). 

Det kommer som det ser ud nu komme til at koste omkring 50 kr. pr. år pr. udøver(DTaF tjener intet på det). – DTaF vil betale for den årlige 

drift af My Fight Book. 

 

Vi har lavet en aftale med Mark Lee Larsen om at udfærdige en for Taekwondo relevant helbredsattest med vejledning for autoriserede læger. 

Vi arbejder på forskellige muligheder om at klubber kan få en aftale med en læge om at han/hun tager en hel klub ad gangen – Men prisen ved 

en praktiserende læge vil ligge på 3-500 kr. pr. helbredsattest pr. år. 

 

DTaF vil via DTaF’s sekretariatet stå for support af My Fight Book. Vores vurdering nu er at det er en nem, let løsning der opfylder 

bekendtgørelsens krav til fulde. 

 

DTaF vil forsøge at få lavet en 3 årig landsdækkende tilladelse fra Politiet til afholdelse af Taekwondo stævner og klubmesterskaber for de 

klubber der er medlem af DTaF. Det er en hård og tidskrævende arbejdsgang, da det også er en helt ny bekendtgørelse for Politiet. – Men jeg har 

prøvet at kontakte ”Taekwondokræfterne i politiet” om de eventuelt kan hjælpe, så det bliver mere smidigt og hurtigere at finde frem til dem, der 

kan godkende . 

 

Første stævne i DTaF hvor helbredsattest, samtykkeerklæring og start/kampbog bliver et krav er stævnet i Risskov den 3.juni 2017, så det skal vi 

nok nå. – Men husk at hvis du har et klubmesterskab e. lign så er bekendtgørelsen gælden de pr. 1.marts 2017. 

 

Vi skal nok informere når vi er tættere på at implementerer alle elementerne. 

 

Yderligere information 

 

Søren Holmgård Knudsen,  

+45 2466 4872 eller formand@taekwondo.dk  
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Munkebo Teknik Cup status 
Stævnet blev afviklet efter tidsplanen. 

Vi har haft ”lidt udfordringer” med afviklingen de sidste par stævner. 

Dette skyldtes, at der var problemer med hardwaren. 

 

Efter indkøb af ”det helt rigtige” netværkshardware, ser det ud til, at alt virker som det skal. 

 

Stor ros til den arrangerende klub, alle hjælperne, dommerne, stævnelederne, og sidst, men ikke mindst, tak til udøverne/lederne for et godt 

stævne. 

 

Med sportslig hilsen 

Stævneadministrator Teknik 

Anders Banzon 

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

Mere skole med spark i. 
Se film fra Højelse skolen herunder 

Se film fra Højelse skolen HER.  

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

VIGTIGT Vedr. WTF Hangastar(GAL/GOL). 
Nye GAL/GOL licenser eller fornyelse af gamle. Inden søndag den 5.februar2017 kl. 16  

Kære alle. 

 

De fleste af Jer har været rigtig gode og fik fornyet enden udgangen af 2016, som det var krævet for at kunne komme til stævner i januar, februar 

og marts 2017 med tilmelding via Hangastar. 

 

Jeg har nu helt ekstraordinært fået åbnet for nye + fornyelse frem til søndag kl. 16. 

 

Så skal I til et af nedenstående stævner, så har I meget travlt. 

 

Jeg får IKKE lov af WTF til at få åbnet længere tid, da det har været varslet i god tid. 

 

- 5th Fujairah Open 2017 WTF - G1  

 

- 9th Slovenia Open G-1  

 

- 4th Sofia Open 2017  

 

- 44th Lotto Dutch Open Taekwondo Championships 2017  

 

- 38th G1 Belgian Open 2017 - Kyourugi  

 

- 38th G1 Belgian Open 2017 - Poomsae  

 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

+45 24664872 

  

https://youtu.be/ucqmXye4H2Q


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

Skole med spark i. 
Projektet kører rigtigt godt. 

Idrætslærerne gjorde det super flot og de var meget engageret, det var en fornøjelse. 

Underviser Tommy Mortensen. 

 

 

 



 

Se video HER  

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

Kamplandsholdet til U-21-EM 2017 er udtaget 
Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved U-21-EM 2017. 

U-21-EM afholdes i Bulgarien, Sofia i perioden den 06-09. april 2017. 

 

Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 

- Risskov TKD, Mansouria Derai, kg.49 

- Copenhagen City, Louise Nordskov Brandstrup Christensen, Kg.57 

- Copenhagen City, Nicolai Andresen, Kg.58 

- Esbjerg, Ilia JAMEIAN, kg.58 

 

TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen  

  

https://youtu.be/gSBCEJQeJyg


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

Ændringer på afvikling af teknikstævner i Danmark 
Se ændringerne herunder. 

1. "Single-elimination erstattes med Cut-Off fra og med Esbjerg Plus Cup.  

 

2. Der tillades opstilling af samme køn i Pair og Team til " Cup" stævner. Gældende fra Risskov stævnet.  

 

3. Der indføres en ny fordeling af Pair og Team i klasserne B-C og D. De inddeles fremover i 2 klasser, M-14/M+15 og T-14/T+15 alle med 

efterfølgende B-C-D. Gældende fra Risskov stævnet.  

 

4. Alle teknikstævner skal fra og med Esbjerg Plus Cup foregå på baner med måtter.  

 

5. Der offentliggøres mest vindende klub til alle stævner på resultatlisten efter endt stævneafvikling.  

 

6. Forhøjelse af stævnegebyret med 50kr Altså Cup og Cup+ stævner = 350kr A-Class - Danish Open - DM = 400kr  

 

Deltagelse i andre discipliner forbliver uændret, 300kr pr. hold (Team -Pair -Freestyle).  

7. Dispensationer gives stadig ikke, dog er der for landsholdstræner mulighed for at stille deltagere op til banetræning til stævner. I sådanne 

tilfælde vil de blive bedømt af dommerne, men ikke få placering eller rangliste point.  

 

Med sportslig hilsen  

Turneringsudvalget Teknik  

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

Dansk Taekwondo Forbunds økonomiske situation 
Status samt her og nu tiltag.  

Det ser ud til at DTaF kommer ud af 2016 med skindet på næsen samtidigt med, at vi har afdraget 1/3-del af vores lån til Danmarks Idræts-

Forbund. Alle har måttet bidrage med at skære kraftigt på deres budgetter. DTaF er kommet ud af de dyre aftaler med KUF og DIF økonomi og 

har nu nogle yderst fornuftige aftaler vedr. DTaF’s administration  

 

DTaF vil i 2017 til stadighed være obs. på udgifter samt indtægter.  

 

Derfor vil kursuspriserne i 2017 med øjeblikkelig varsel stige. Dem som er tilmeldt vil ikke blive afkrævet ekstra betaling. – Det er beklageligt, 

men en nødvendighed, hvis DTaF skal komme ud af 2017 med et acceptabelt resultat = 0 resultat.  

 

GAL/GOL vil også stige fra 150 kr. til 180 kr. i administrativt tillæg. Primært grundet stigende posttakster, som bliver afkrævet af WTF i 

forbindelse med forsendelse af ID-kort.  

 

Årsagen til disse drastiske tiltag for 2017 er at der i 2016 er kommet 225.000 kr. mindre ind i licens i forhold til budgetteret. – Det er 

brandærgerligt, at der er færre der i 2016 har dyrket Taekwondo i forhold til andre år.  

 

Vi tør som ansvarlige simpelthen ikke bare at undlade at tilpasse os facts fra 2016 licensindbetalingerne. Omkring 10 klubber har i 2016 valgt at 

forlade det fællesskab, som jeg personligt mener at et medlemskab af et forbund giver, men det giver langtfra de 225.000 kr. som vi mangler i 

budgettet.  

 

Så derfor skal vi finde 225.000 kr. yderligere i et i forvejen meget stramt budget.  

 

Det er dog mit store håb og ønske, at vi i 2017 vil få en god stigning i licens tallet, men det kræver at alle ønsker at være med i fællesskabet, som 

DTaF er og bliver.  

 

Dette er bestemt ikke nogen ”HUSK NU AT BETALE LICENS BESKED/OPFORDRING” – Jeg tror på, at alle gør deres yderste for at alle 

klubbernes medlemmer også har betalt den årlige DTaF-licens.  

 

Med sportslig hilsen  

Søren Holmgård Knudsen Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
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U-21-EM-Kamp. 
Ansøgning om udtagelse skal indgives til TEU-Kamp senest søndag den 29. januar 2017. Kvalifikationsperioden vedrørende U-21-EM i 

Kamp 2017 er som bekendt afsluttet efter weekendens German Open 2017. 

Ansøgning om udtagelse til U-21-EM skal være indgivet til TEU-kamp senest søndag den 29. januar 2017. 

Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Teknik bruttotruppen 2017 
Det er med stor glæde og entusiasme at TEU har godkendt den første Bruttotrup, som den nye danske Teknik¬landsholdstræner Kytu 

Dang har udtaget for sæsonen 2017. 

De mange dygtige danske udøvere er udtaget på baggrund af resultater fra 2016, deres individuelle udvikling gennem 2016 og deres 

træningsindsats i forbindelse med den åbne Træningssamling i weekenden den 7.-8. januar 2017. Kytu Dang begrunder desuden sine udvalgte 

med at de alle har et højt teknisk og fysisk niveau og samtidig er inde i en stigende formkurve. Den danske Teknik¬lands-holdstræner har 

udtaget den Bruttotrup, han mener har et stort potentiale for at begå sig internationalt, holde et højt præstationsniveau og levere mange flotte 

resultater for Danmark. 

 

Det understreges endvidere, at Ky Tu Dang, i løbet af sæsonen, har mulighed for at foretage justeringer i forhold til Bruttotruppen og kan med en 

forudgående godkendelse fra TEU både udtage og afsætte enkelte udøvere omkring Bruttotruppen, herunder også rokeringer i forbindelse med 

sammensætninger af Pair og Teams, såfremt han finder dette mest gavnligt for de fremadrettede sportslige resultater. 

 

Hermed listen med Bruttotruppen 2017 for både Poomsae og FreeStyle: 

POOMSAE: 

Cadet Female (-14): Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) 

Cadet Male (-14): Marcus Nguyen (Sundby), Victor Schultz (Holbæk Moosul) 

Junior Female (15-17): Eva Sandersen (Gangnam), Lærke Kamp-Petersen (Lyseng), Melanie Peinow (Rødovre), Caroline Jespersgaard La 

Cour (Vejle) 

Junior Male (15-17): Nikolaj Kronborg (Holbæk Moosul), Emil Nørby (Risskov), Gustav Blomqvist (Bornholm), Mathias Jespersgaard 

Laursen (Herlev) 

Junior Pair (-17): Melanie/Nikolaj, Lærke/Emil, Caroline/Mathias 

Junior Female Team (-17): Eva/Lærke/Melanie, Caroline/Mechid/Louise 

Junior Male Team (-17): Emil/Johan/Danish 

 

Senior Female (18-30): Annaline Faye Søeberg (Herlev), Nikoline Frølich (Skive), Chelina R Larsen (Risskov), Emma Kayerød (Gangnam), 

Trine Banzon (Nyborg), Maria Buchardt (Holbæk Moosul) 

Senior Male (18-30): Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev), Dan Oudom Ou (Herlev), Lukas Kaaslund (Islev) 

Senior Pair (-30): Annaline/Benjamin 

Senior Female Team (-30): Nikoline/Trine/Chelina 

 

Senior Female (31-40): Astrid Dinesen (Herlev), Charlotte Petersen (Islev), Sanne Jensen (Skanderborg) 

Senior Male (31-40): Kim Nedergaard (Skive), Brian Louring (Skive) 

Senior Pair (+31): Astrid/Jørn 

Senior Male Team (+31): Kim/Rene/Brian 

 

Senior Male (41-50): Allan Olsen (Islev), Rene Louring (Skive) 

 

Senior Male (50-60): Jørn Christian Andersen (Herlev) 

Senior Female (+66): Lis Borring (Bornholm)  

 

FREESTYLE: 

Junior Female: Eva Sandersen (Gangnam) 

Junior Male: Johan Diget Hollederer (Gladsaxe) 

Senior Female: Sofie Berggreen Jensen (Esbjerg), Freja Løkke (Aalborg), Amalie Benfeldt (Skanderborg) 

Senior Male: Kristoffer Andersen (Aalborg), Thomas Purup (Skanderborg) 

Senior Pair: Amalie/Thomas 

Senior Team: Sofie/Freja/Kim/Thomas/Kristoffer 

 

Den danske Tekniklandsholdstræner har desuden allerede udpeget nogle udøvere, som han betragter som potentielle udøvere til Bruttotruppen 

fra 2018. Disse udøvere vil blive inviteret til at deltage i nogle af Bruttotruppens træningssamlinger, således at de allerede fra i år kan blive 

vurderet, coachet og få sat yderligere skub i deres udvikling. 

 

”Projekt Prospect 2018”-udøverne er som følger: 

POOMSAE: 

Cadet: 

Cadet Female (-14): Camille Jespersgaard La Cour (Vejle) 

Cadet Male (-14): Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) 

 

Senior: 



Senior Female (41-50): Lene Kjær (Rødovre) 

Senior Female (41-50): Windy Nielsen (Rødovre) 

Senior Male (41-50): Thomasz Suski (Gladsaxe) 

Senior Female Team (+31): Astrid Dinesen/Charlotte Petersen/Sanne Jensen 

 

FREESTYLE: 

Junior Female: Melanie Holm Møller (Solrød) 

 

Spørgsmål til den offentliggjorte Bruttotrup bedes rettes til TEU. 

 

Med sportslig hilsen 

Tekniklandsholdstræneren og TEU 
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Danish Open 2017. 
Det er nu lykkedes at finde en klub der vil afholde Danish Open. Rødovre Taekwondo Klub har meddelt DTaF at de gerne vil afholde 

stævnet. Så Danish Open A-Class finder I år sted d. 20 Maj 2017 i Rødovre Hallen, Parkvej 425, 2610 Rødovre.  

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

Mulighed for op til 2 deltagere i hver vægtklasse ved U-

21-EM 2017 i kamp. 
ETU har åbnet op for, at hvert land må deltage med op til 2 deltagere i hver vægtklasse. Se stævneinvitation til stævnet. 

 

Dette har afstedkommet, at Politisk Udvalg (kamp) har besluttet, at der vil blive udtaget 2 deltagere i hver af de vægtklasser, hvor to danske 

udøvere lever op til de allerede udmeldte kvalifikationskrav til U-21-EM. 

 

På TEU-kamps vegne 

Ole Knudsen-Nielsen 
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Info fra Tekniklandsholdstræneren og TEU 

Bruttolandsholdet anno 2017. Den danske Tekniklandsholdstræner og TEU vil offentliggøre det nye danske Bruttolandshold anno 2017 

senest søndag den 22. januar (uge 3).  

Bruttotruppen offentliggøres på Dansk Taekwondo Forbunds hjemmeside: www.taekwondo.dk 

 

EM-kvalifikationsstævner 

For Bruttolandsholdet, vil følgende stævner danne grundlag for udtagelsen af den EM-trup, der skal repræsentere Danmark ved de kommende 

Europamesterskaber, der afholdes på Rhodos til maj: 

29. januar: Nordiske Mesterskaber – Trelleborg, Sverige 

25. februar: Esbjerg PLUS Cup – Esbjerg, Danmark 

18.-19. marts: Belgium Open – Lommel, Belgien 

 

EM-truppen 

Den danske Tekniklandstræner vil på baggrund af ovenstående stævner, samt vurdering af trænings¬indsats ved Bruttolandsholdssamlinger, 

nuværende internationalt niveau og personlig udvikling udtage den danske EM-trup senest 1 uge efter Belgium Open. EM-truppen bliver 

officielt annonceret på Dansk Taekwondo Forbunds hjemmeside: www.taekwondo.dk senest søndag den 26. marts (uge 12). 

 

Bruttolandsholdssamlinger & EM-træningslejr 

I første halvår planlægger Tekniklandsholdstræneren at afholde Bruttolandsholdssamlinger på følgende datoer: 10.-12. februar, 3.-5. marts og 7.-

9. april. 

 

Der er som udgangspunkt mødepligt til alle annoncerede træningssamlinger for Bruttolandsholdet, med mindre andet på forhånd er aftalt med 

Landsholdsledelsen. 

 

Information omkring mødetid og mødested fremsendes i god tid til Bruttolandsholdets udøvere og TEU inden samlingerne, således at alle kan nå 

at planlægge efter det. 

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

Taekwondo - Ones to Watch 
Lisa Kjær Gjessing er blevet udpeget som en ud af 6 af dem indenfor Para Taekwondo, som man skal holde øje med i 2017. 

 

Se følgende links til fra  

 

Official website of the Paralympic Movement 

 

https://www.paralympic.org/news/ones-watch-2017-taekwondo-and-triathlon-announced  

 

https://www.paralympic.org/lisa-gjessing 

 

Kanon Lisa 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

  

http://www.taekwondo.dk/


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

Fornyelse af ETU Coach licens 
Her 2 link vedr. fornyelse 

 

Kære alle. 

 

Til alle Jer der ikke har fået det gjort er her 2 link til henholdsvis Kamp og Teknik. 

 

Kamp: 

https://www.taekwondoetu.org/events/etu-calendar/renewal-etu-coach-licence-2-years/individual-registration  

 

Teknik: 

https://www.taekwondoetu.org/events/etu-calendar/poomsae-coach-licence-renewal-2016/individual-registration  

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen  
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Stopper i HB 
Flemming Noes-Rasmussen har i dag meddelt, at han trækker sig fra HB. 

Årsagen er, at Flemming er kommet til den konklusion, at han ikke har den fornødne tid til at kunne levere den indsats, som Flemming gerne vil 

 

Jeg har bedt Flemming om at deltage i DTaF-seminaret den 25-26 februar 2017, da han har en viden vedr. det igangværende breddearbejde, som 

vi har behov for at med i det fremtidige arbejde. Dette har Flemming sagt ja til. 

 

Yderligere oplysning fås ved 

 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

2466 4872  
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Turkish Open er ikke et kvalifikationsstævne i teknik 
I samarbejde med tekniklandsholdstræneren, er det besluttet at Turkish Open ikke tæller med i kvalifikationsturneringerne grundet 

sikkerhedsniveauet i landet. Læs mere herunder. 

Se link HER. 

 

Med sportslig hilsen 

TEU  

  

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyrkiet/
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EUCJ - Teknik UC Jylland stopper. 
DTaF har modtaget besked fra EUCJ om at udviklingscentret stopper med øjeblikkelig virkning. Det tager DTaF til efterretning. 

Det betyder, at der pt. ikke er nogle udviklingscentre på teknik. Vi vil opfordre til, at interesserede klubber, indsender ansøgning om at blive UC. 

 

Vi kan oplyse, at der pt. er 3 ansøgere, som har indsendt ansøgning (2 på Sjælland og 1 i Jylland). 

 

Med sportslig hilsen 

Talent- og Elite Udvalget 
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Stillingsopslag udviklingskonsulent 2017 
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NEW KYUROGI GUIDELINES for FROM WTF 
Her er de nye guidelines for 2017 i kamp fra WTF.  

Der vil snart komme en opdateret udgave af de danske kampregler, samt en  

Dato for hvornår de nye kampregler indføres i Danmark. 

 

Venlig hilsen 

Kampdommerudvalget ved Søren Dall 
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Repræsentantskabsmøde 2017 

Kære alle klubber, Det årlige Repræsentantskabsmøde er sat til lørdag d. 22. april 2017, og vil blive afholdt i ”Bygningen”, Ved 

Anlægget 14B, 7100 Vejle. 

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet 22. april 2017: 

 

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 

 

 

Skabelon i nedenstående link bedes anvendt ved indsendelse af forslag. 

Direkte link: http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Lovforslag_skabelon.doc 

  

http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/Lovforslag_skabelon.doc
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WTF's registrering af kæmpere 
Kære klubber, I forbindelse med den årlige opdatering af WTF's registrering af kæmpere, bedes I  

senest d. 18. januar 2017, udfylde vedhæftede excel ark med opdaterede informationer på jeres kæmpere. 

 

Formålet med registreringen er, at kæmperne således kan optjene WTF Ranking Points via Hangastar systemet. Det opfordres at alle kæmpere, 

som i dette år deltager i G-stævner, registrerer sig.  

 

Venligst, udfyld excel arket med NAVN, GAL Licens nummer (WTF Licens no.) samt Vægtklasse og returner til Phi Nguyen (phi@vejle-

taekwondo.dk). 

 

Se excel arket HER. 

 

 

På forhånd mange tak. 

 

Med Venlig Hilsen 

Phi Nguyen 

på vegne af TEU Politisk Udvalg 

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

Kamp - 2017 Guideline of new rules 
Flere klubber har efterlyst informationer vedr. de nye regler. 

Læs mere HER.  

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

 

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/Olympic_Weight_Division_Selection.xlsx
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/2017_Guideline_of_new_rules.pdf

