
Landsholdssamlinger kamp 
28. december 2019 

 

Januar og februar 2020 

Alle landsholdsudøvere junior og senior kamp, inviteres hermed til landsholdssamling d. 11. Januar og den 
15. Februar.  
 
Stedet tilgår hurtigst muligt.  
 
Bh. Amir Rashid  
  



OL Kval. 2020 
23. december 2019 

 

Følgende vægtklasser er udvalgt til OL-kval. 2020.  

Hr. -58kg  
Hr.-68kg  
damer: -49kg  
damer: -67kg eller +67kg  
 
De udøvere der udtages vil få besked i løbet af Januar 2020.  
 
Det forventes at de udtagne udøvere, kæmper i de respektive vægtklasser ved samtlige 
udtagelsesturneringer herefter, samt følger den træningsplan der lægges sammen med 
landsholdstræneren.  
 
Landsholdsledelsen forbeholder sig ret til at ændre i udtagelsen ved tilfælde af skader, eller 
mangelfuld/utilfredsstillende træningsindsats.  
 
Amir Rashid 
  



DTaF licens 2020 
22. december 2019 

 

Da licenspriserne ændres fra 1 januar 2020 (250 kr. årligt, og 100 kr. pr. 1/8), har vi valgt først at 
lave det nye licens-år 2 januar 2020.  

I kan altså først forny/genbestille DTaF licens efter den dato.  
Ring/skriv hvis I har spørgsmål til dette.  
 
Sekretariatet 
Jan Jørgensen 
sekretariatet@taekwondo.dk 
  



Info Stævner. 
12. december 2019 

 

Kære alle. Som I måske har set på WTE FB og hjemmeside, så er der G2 President Cup i Helsingborg, 
Sverige i både Poomsae(18-19 februar 2020) og Kamp(18-21 februar 2020).  

Det er lige før og op til Esbjerg Cup den 22.februar 2020.  
 
Jeg vil opfordre Jer alle til at deltage og bakke op omkring Esbjerg Cup også. Da det er vigtig for alle, at vi 
holder gang i de danske stævner.  
 
Det er ekstremt svært at tage højde for stævner som WTE arrangere med så kort varsel. Og denne gang tæt 
på DK i både Poomsae og kamp.  
 
På forhånd – TAK  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, DTaF  
  



Søren Weltz har valgt at stoppe som 
Teknisk Assistent ved DTaF Kampstævner. 
4. december 2019 

 

Kære Alle. Det er med beklagelse, at Søren Weltz har valgt at stoppe som Teknisk Assistent ved 
DTaF Kampstævner.  

Søren Weltz har ydet en kæmpeindsat i forhold til at få Daedo Gen2 til at fungere optimalt sammen med 
MA-Regonline. – Tak for det Søren!  
 
Årsag: Søren Weltz vil fremadrettet ikke have den fornødne tid, da han skal til at være ”Race Marshall” ved 
cykelløb.  
Søren stopper efter stævnet i Esbjerg 22. februar 2020.  
 
Søren vil stadig være behjælpelig med reparation af forskellige tekniske ting ligesom han vil være til 
rådighed vedr. råd og vejledning af ny teknisk assistent  (Stilling vil blive opslået snarest)  
 
Yderligere oplysninger:  
Søren Holmgård Knudsen, formand@taekwondo.dk  
2466 4872  
 
Med venlig hilsen  
SØREN HOLMGÅRD KNUDSEN  
FORMAND DTaF  
  



DM 2019 i Skanderborg. 
24. november 2019 

 

Lørdag den 23.11 afholdtes de danske mesterskaber i Taekwondo i Fælleden i Skanderborg. 

Der deltog 17 danske kampdommere til stævnet.  
Tak til klubben og forbundet samt officiels for at skabe rigtige gode rammer for at afvikle et succesfuld 
mesterskab. Desuden en stor tak til alle dommerne for deres engagement og indsats.  
 
I løbet af mesterskabet bestod kampdommerne Mia Malmberg, Mikkel Wilmann og Line Jensen bestod alle 
prøver til nye dommergrader.  
Samtidig blev kampdommer Sandra Christensen udnævnt til Årets kampdommer 2019.  
Stort tillykke til alle.  
 
Arne Hellum har valgt at stoppe i kampdommerudvalget med udgangen af dette år.  
Tak for din kæmpe indsats.  
 
 
Sportslige hilsener.  
Kampdommerudvalget  



 



 



 

  



Aflysning 
22. november 2019 

 

Teknikdommerkursus 24/11-2019 er desværre aflyst p.g.a. for få deltagere. 

  



OL_Kval_og Bruttolandshold 
10. november 2019 

 

Kamp 

Find det på siden HER. 
 
Eller som direkte link HER. 

UDTAGELSESKRITERIER KAMP 

https://www.taekwondo.dk/staevner/udtagelseskriterier/udtagelseskriterier-kamp/
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/OL_Kval_og_Bruttolandshold_kamp.pdf


 



 
 
 
 
På denne side findes udtagelseskriterierne for kamp - herunder krav for  
udtagelse til internationale mesterskaber (EM, VM og OL). 
 
 
 
De generelle krav er, at udøver i junior-, U21- og senioraldersgrupperne skal være 
tilknyttet og træne i et af DTaF.s udviklingscentre. 
 
Der henvises til betingelserne for at træne i et udviklingscenter  
HER  
samt  
HER 
. 
 
 
Herudover er det et generelt krav, at udøver i cadet- junior- U21- og  
senioraldersgrupperne lever op til træningskrav, volumen m.v. i DTaF.s  
politikker for de pågældende aldersgrupper. 
 
 
Udover de generelle krav skal udøver opfylde de konkrete krav for det  
konkrete mesterskab det pågældende år med hensyn til resultater m.v.  
 
Se krav indsat nedenfor under "Udtagelseskriterier". 
 
 
Politikker 
 
Se Talentpolitik , Elitepolitik, Kadetpolitik og Masterspolitik for DTaF  
HER 
 
 
 
 
Udtagelseskriterier 
 
Overblik over hvordan krav og kriterier er for Mesterskaber og Landshold HER  
 
 
 
Udtagelseskriterier kamplandsholdet HER  
 
 
 
2019-10-10 OL kval og Bruttolandshold HER  
 
 
 
2019 Senior udtagelseskriterier HER 
 

https://www.taekwondo.dk/udviklingscentre/
https://www.taekwondo.dk/udviklingscentre/
https://www.taekwondouc.dk/
https://www.taekwondouc.dk/
https://www.taekwondo.dk/forbund/love-og-politikker/
https://www.taekwondo.dk/forbund/love-og-politikker/
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/07_08_2019%20krav%20og%20kriterier.pdf.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/07_08_2019%20krav%20og%20kriterier.pdf.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/Udtagelseskriterier_Kamplandsholdet_v2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/Udtagelseskriterier_Kamplandsholdet_v2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/OL_Kval_Bruttolandshold_v2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/OL_Kval_Bruttolandshold_v2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/SeniorVM2019.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/SeniorVM2019.pdf


2019 U21 udtagelseskriterier HER 
 
2019-06-07 Senest opdaterede udtagelseskrav Junior og Kadet HER 
 
 
 
Udtagelseskriterier til Junior VM 2020 HER 
 
Udtagelseskriterier til senior EM i 2020 HER 
 
Udtagelseskriterier til Kadet EM. Tallinn, Estland 2020 HER 
 
Som det kan bemærkes er der lavet en væsentlig ændring i kadetudtagelseskriterierne.  
Der er ikke længere en kvote 2-kvalifikation, og krav om flere vundne G-kampe end de øvrige klasser 
(junior/senior)  
Dette er helt i tråd med DTAF's målsætning om at kadet-årerne skal være udvikling og opbygning til at man 
kan gøre sig gældende som Senior. Vi vil også på denne måde fjerne presset og professionalisering af børn.  
På denne vis får vi de bedste af de bedste med fra kadetrækkerne, en sund udviklingskultur ude i klubberne 
og forhåbentligt også kadetter der ikke slutter karrieren efter deltagelse ved er enkelt mesterskab.  
Dette betyder videre at der ikke vil ske dispensering i forhold til at blive udtaget, idet man skal klare 
minimumskrav.  
"  
Spørg hvis der er spørgsmål.  
Best Regards / De bedste hilsner  
Farooq Rashid  
Member of TEU  
mob. no. +45 5385 6564  
 

 

Til Klubberne/Udviklingscentrene under Dansk Taekwondo Forbund.  

  

Hermed en foreløbig køreplan for udtagelser til Bruttolandsholdet/OL Kvalifikation.  

  

Udtagelse til Bruttolandsholdet:  

Efter DM vil TEU, Sportschefen og Landsholdstræneren udtage Bruttolandsholdet. Kæmpere der udtages vil 

blive inviteret til den første landsholdssamling d. 14. dec. 2019 i Holbæk Taekwondo, Roedsvej 10, 4300 

Holbæk. Kæmperne vil i første omgang være på prøve for at vurdere om de, har det rette niveau til at 

træne på Bruttolandsholdet.  

Bemærk at der samme dag vil være stormøde for alle UC trænere og relevante klubtrænere.      Her vil vi 

præsentere et oplæg på fremtidige udtagelseskriterier, sportslig strategi m.m.  

  

OL Kvalifikation:  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/U21EM_udtagelseskriterier2019_vers2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/U21EM_udtagelseskriterier2019_vers2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/2019-06-07_Opdat_Udtagelskrit.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/2019-06-07_Opdat_Udtagelskrit.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2020/Udtagelseskriterier%20til%20Junior%20VM%202020_2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2020/Udtagelseskriterier%20til%20Junior%20VM%202020_2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2020/Udtagelseskriterier%20til%20senior%20EM%20i%202020_2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2020/Udtagelseskriterier%20til%20senior%20EM%20i%202020_2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2020/Udtagelseskriterier%20til%20Kadet%20EM%202020.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2020/Udtagelseskriterier%20til%20Kadet%20EM%202020.pdf


Efter DM 2019 vil TEU, Sportschefen og Landsholdstræneren, offentliggøre hvilke vægtklasser vi forventer 

at udtage i forhold til dansk deltagelse ved OL Kvalifikation. Bemærk at der kun er tale om vægtklasserne i 

første omgang.  

Udtagelse af kæmpere som skal repræsentere Danmark ved OL Kvalifikation, vil ske medio januar 2020.  

Venlig hilsen  

Amir Rashid  

Sportschef, Dansk Taekwondo Forbund 

 

  



DTaF ansætter ny landsholdstræner for 
kamp. 
9. november 2019 

 

Det er med stor glæde at DTaf, hermed kan meddele at der pr. dags dato er ansat ny 
landsholdstræner for kamp. 

Efter lang tids evaluering af relevante trænerkapaciteter, er beslutningen faldet på den tidligere tyske 
topkæmper Aziz Acharki. Aziz Acharki har en lang trænerkarriere bag sig. Han har stået i spidsen for de 
bedste tyske resultater, og de seneste år, været landsholdstræner for Saudi Arabien. Her byggede han et nyt 
landshold op fra bunden, og formåede på ganske kort tid, at opnå VM medaljer i alle alderskategorier.  
 
Aziz Acharki, ønsker med sin indtræden at inkludere og involvere alle stærke kræfter, således vi i fremtiden 
kan opnå endnu bedre resultater i dansk Taekwondo. Aziz udtrykker stor begejstring for ansættelsen, og 
han glæder sig til samarbejdet med klubber, UC og alle ledende aktører omkring landsholdet. Aziz vil være 
tilstede ved DM, hvor han officielt indtræder i rollen som landsholdstræner. Her vil han ligeledes udpege 
kæmpere, som inviteres til den første samling 14. december 2019. Vi håber alle vil tage vel imod og bakke 
op.  
 
Aziz er uddannet diplomtræner fra det tyske sports akademi. Herudover har han en fantastisk resultatliste:  
 
Uddannelse:  
Diplom in Sport Science (DOSB Akademie Köln)  
 
Honors and Awards:  
2009 Honor by the Minister of the state of North Rhine  
2009 Westphalia Honor by the Mayor of Bonn City  
2012 Olympic Ambassador Düsseldorf  
 
Arbejds erfaring:  
2017-2018 Head Coach of Saudi Taekwondo National Team  
2009-2013 Federal Head Coach of the High Performance TKD Center  
2010-2016 Head Coach German National Taekwondo Team  
2004-2005 Head Coach 1. Bundesliga Team Kwon  
 
Bedste resulater som atlet:  
2002 Military World Champion Fort Hood / USA  
2001 Military World Champion Woensdrecht / Nederland  
2000 European Champion Patras / Greece  
2000 5th Place Olympic Games Sydney / Australia  
1999 2th Place Military Wold-Games Zagreb / Croatia  



1996 2th Place Military World Championship Pula / Croatia  
1996 European Champion Helsinki / Finland  
1995 World Champion Manila / Philippine  
1994 2th Place World Cup Georg Town / Cayman Island  
1994 3th Place European Championship Zagreb / Croatia  
1993 3th Place World Championship New York / USA  

 

  



Teknikdommerkursus 
7. november 2019 

 

afholdes 24/11 i Gladsaxe 

Find indbydelsen i kalenderen og HER. 
 

https://www.taekwondo.dk/media/1465/Dommerkursus%202019%20november_v2.pdf


 

  



Nye Freestyle regler træder i kraft 
4. november 2019 

 

Den 11.-13. Oktober blev der for 3. gang i Taekwondos historie afviklet World Taekwondo Beach 
Championships 2019, som fandt sted i eksotiske Sahl Hasheesh - Hurgada, Egypten og forløb over 3 
dage.  

Danmark blev endnu engang repræsenteret af en dansk dommer – Edina Lents, som havde en ledende 
funktion. Edina har tidligere deltaget ved 1. og 2. Beach VM på Rhodos, i rollen som dommer og CSB 
medlem (Competition Supervisory Board Member).  
 
Beach VM plejer at være et mere underholdende og festligt event og kan sammenlignes med en Taekwondo 
festival end de gængse stævner. Dels fordi det er et udendørs event, som bryder med den konventionelle 
Taekwondo dresscode, både hvad udøvere, coaches og dommere angår. Dels fordi man kan deltage ved 
flere discipliner end dem, som man normalt ser til et almindeligt stævne eller et VM.  
 
Foruden Recognized Poomsae og Freestyle er der nemlig også discipliner som Technical Breaking, 
Freestyle Dynamic Kicks &amp; Breaking Challenge. Dette års event var dog en smule anderledes fra de 
forudgående år. Her blev der nemlig afprøvet en ny disciplin, som endnu ikke har fået et navn, men som på 
en eller anden måde involverer vand. Udøverne kunne melde sig frivilligt til at gå en valgfri Poomsae i 
vandet for at demonstrere kombinationen af udøvelse af Poomsae med elementer, som vi normalt 
associerer med strand. Dette skulle gerne være begyndelsen på udvikling af flere nye discipliner, der kan 
gøre eventet endnu mere strandagtigt og få det til at skille sig endnu mere ud fra traditionelle Taekwondo 
Poomsae stævner.  
 
Udover at lægge kimen til nye mulige discipliner, blev denne Beach VM også signifikant, hvad nye regler 
angår. I maj 2019 blev der nemlig vedtaget forskellige ændringer i regelsættet, som for første gang blev 
afprøvet i praksis til dette store event. Det gælder især Freestyle reglerne, som har fået indført en væsentlig 
ændring. Det omhandler længden af Freestyle serien, som er nu ændret til at være mellem 90 til 100 
sekunder, der tidligere varede mellem 60 til 70 sekunder. Da denne regel er officielt trådt i kraft her i 
oktober, gælder den nu også i Danmark. Det betyder bl.a. at reglen vil blive appliceret i forbindelse med 
årets Danmarks Mesterskaberne i Teknik og fremadrettet. Alle udøvere og coaches, som beskæftiger sig 
med Freestyle, opfordres derfor til at sprede ordet og gå i gang med at tilpasse sig den nye regel.  
 
Med sportslige hilsner  
Teknikdommerudvalgets Formand  
Edina Lents  



Danmark har talent lørdag den 9 november 
kl 21.00 på TV 2. 
2. november 2019 



 



Eva Sandersen deltager. 

Kære klubber  
Som de fleste nok har hørt så deltager Eva Sandersen fra landsholdet i årets udgave af Danmark har talent 
og Eva gjorde det rigtigt godt ved audition, at hun nu deltager ved live showet næste lørdag den 9 
november kl 21.00 på TV 2.  
 
Vi opfordrer alle klubber til at dele budskabet så flest mulige kan se med og stemme på Eva.  
Live showet finder sted i Brøndby og billetter koster kr 100 og kan købes her: 
https://link.tv2.dk/BilletterTalent .  
 
Håber mange kan finde vej og give Eva deres støtte til noget som helt sikkert bliver en uforglemmelig aften.  
 
Vi vil også opfordre klubberne til at udnytte denne landsdækkende eksponering til at hjælpe endnu flere 
med at få glæde af taekwondo og at gøre opmærksom på de taekwondo tilbud i har.  
 
Gør alt hvad I kan lokalt på at gøre opmærksom på jer selv og hvis I ikke har åbne hold, så sørg for at 
invitere til prøvetræning ugen efter Eva's deltagelse og lave lokale kampagner og så er det måske jeres 
klub, som finder den næste Eva.  
 
Få allerede nu skrevet det på jeres hjemmeside, Facebook og andre steder hvor I findes lokalt.  
 
Find eventuelt en fra jeres klub som er vild med Danmark har talent og ikke mindst Eva's deltagelse og 
kontakt den lokale presse og få en historie ud af at Taekwondo er i Danmark har talent og at det betyder 
meget for jer som klub og jeres medlemmer når taekwondo bliver en samtaleemne i de danske hjem på 
lørdag.  
 
Har I inputs, spørgsmål eller har brug for hjælp til dette er I altid velkommen til at kontakte forbundets 
udviklingskonsulent Kasper Bolmgren på udvikling@taekwondo.dk eller på telefon 40476235.  
 
Husk altid at holde jeres klubdata opdateret på https://www.taekwondo.dk/om-taekwondo/find-klub/ :)  
 
Med venlig hilsen  
Søren Herlev Jørgensen  
DTaF, Udvikling &amp; Bredde  
  

https://www.facebook.com/danmarkhartalent/?__tn__=K-R&eid=ARD0Ss3dqhe3wTI8If-argqZW0GpWxyprYiN0uHsM0HzJZJo_lLkGYpDE2yv-Z3oYp1oUCOYzndg13ra&fref=mentions
https://link.tv2.dk/BilletterTalent
https://www.taekwondo.dk/om-taekwondo/find-klub/


LISA KJÆR GJESSING VINDER SIT 5. 
EUROPAMESTERSKAB 
1. november 2019 

 

Lisa Kjær Gjessing har i dag d. 31. oktober vundet sit 5. europamesterskab i Para Taekwondo.  

Lisa ligger nr. 1 i K44 klassen -58kg.  
 
Finalen vinder hun overbevisende over Yujie Li fra Kina 27-14. Kineseren er rank nr. 3 i verden og har 
været stærk i den korte periode, som hun har været i gamet.  
 
Det sidste år havde Lisa en længere skadeperiode grundet 2 brud i sin højre arm. I denne periode vandt 
kineseren alt, hvor Lisa ikke kunne deltage.  
 
Det var derfor den moralske finale om vægtklassens førsteplads - en finale som Lisa vinder.  
 
Derudover blev det til en BYE samt 2 overbevisende sejre over Brasilien og Tyrkiet henholdsvis 21-11 og 
17-1.  
 
Lisa beviste i dag, at hun er vægtklassen bedste og hendes førsteplads værdig.  
 
Lisa er efter 7 år i Para Taekwondo stadigvæk ubesejret i hendes vægtklasse!  
 
Kæmpestort tillykke til Lisa og teamet omkring hende . 

 

 

  



DTaF ansætter sportschef for kamp. 
31. oktober 2019 

 

Det er med stor glæde, at vi i dag kan meddele at Amir Rashid, tidligere topkæmper på det danske 
landshold, er ansat som Sportschef for kamp fra 1. november 2019.  
 
Amir Rashid har efter en mangeårig landsholdskarriere, tidligere fungeret som sportschef for DTaF, og er 
således en mand, der kender gamet godt.  
 
Den første opgave for vores nye sportschef, bliver at bistå TEU i ansættelse af en ny landsholdstræner, og 
dernæst at sikre at forbundet kommer i mål med vores sportslige strategiarbejde. Sportschefen skal 
fremadrettet behandle alle henvendelser vedr. UC, landshold og mesterskaber, og vil i videst mulig omfang 
fungere som Head of Team ved mesterskaber. Herudover vil sportschefen i samarbejde med den 
kommende landsholdstræner, sikre udtagelseskriterier for mesterskaberne 2020.  
 
Om jobbet siger Amir: " Jeg har fulgt med fra sidelinjen, og kan se at særligt de unge rækker, gør sig positivt 
bemærket internationalt. Det vidner om et frugtbart talentarbejde, som vi skal bygge videre på. Vi skal 
sikre, at den gode udvikling i landets UC fortsætter, og opbygge et stærkt og solidt landshold, som også i 
fremtiden vil levere gode resultater. Jeg glæder mig til de fremtidige udfordringer".  
 
Yderligere info:  
Tarik Setta, kamp@taekwondo.dk  
Søren Holmgård Knudsen, formand@taekwondo.dk  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, DTaF  
  

mailto:kamp@taekwondo.dk?subject=Kontakt
mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Instruktør inspirationsaften #3 NY DATO 
30. oktober 2019 

 

Kom og få inspiration til hvordan du kan gøre din træning endnu mere interessant! 

I samarbejde med, Taekwondo Klub DO, Aarhus, AARHUS afholder DTaF inspirations aften for instruktører 
der gerne vil udvikle deres evner. 
 
Arrangementet er gratis, så meld jer til denne fantastiske mulighed. 
Da der er begrænset plads, er tilmelding nødvendig, dette gøres ved at sende en mail til 
udvikling@taekwondo.dk, med navn og klub.  
For at gøre det muligt at få så mange klubber med vil, der være et Max. på to personer pr. Klub. 
 
Instruktør på aften vil være: TBA 
 
Kurset er primært tiltænkt som en praktisk træning. Men denne aften inkorporere vi en lille smule snak 
mellem instruktør og deltagerne. 
 
Dato: 26.11.2019 
Sted: TAEKWONDO KLUB DO, AARHUS 
Adresse: Bredskiftevej 20, 8210 Aarhus v 
Tid: kl. 18-20. 
Tilmeldingsfrist: d. 24.11.2019 
 
Max antal deltagere er 12. personer. 
  



Dopingkontrol. 
25. oktober 2019 

 

Se videoen hvordan en dopingkontrol foregår  

Hør Anders Antonsen (badminton), Emilie Beckmann (svømning) og Peter Rosenmeier (bordtennis) 
fortælle om dopingkontrol som en del af at være eliteatlet HER 
https://www.youtube.com/watch?v=9f0g1amRPL4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9f0g1amRPL4
https://www.youtube.com/watch?v=9f0g1amRPL4


Datatilsynet har ændret praksis for brug af 
billeder. 
25. oktober 2019 

 

Det er blevet lettere at navigere i reglerne for brug af billeder på nettet.  

Fremover er samtykke ikke længere obligatorisk ved brug af portræt- og holdbilleder.  
 
Du skal altid have et gyldigt behandlingsgrundlag for at behandle persondata, og offentliggørelse af billeder 
er behandling af persondata. Men der kræves ikke længere automatisk samtykke for at offentliggøre 
portrætter og holdbilleder.  
Fremover kan offentliggørelse af billeder som hovedregel baseres på den almindelige 
interesseafvejningsregel, som I som forening benytter ved meget anden behandling af persondata.  
Se eventuelt mere i Foreningsvejledningen HER. 
 
Det gælder dog stadigvæk, at situationsbilleder ikke må udstille de pågældende personer, f.eks. på billeder 
fra klubfesten. Man skal også være forsigtig med at bringe billeder fra omklædningsrummet, billeder af 
børn i svømmehallen eller billeder af en skadet udøver. I disse situationer er samtykke ofte nødvendigt.  
 
Oplysningspligten  
Al behandling af persondata skal være oplyst i privatlivspolitikken eller på anden måde. Det gælder også for 
behandling af billeder. Så husk at omtale dette. For nogle foreninger kan det sikkert være en god idé også at 
omtale forholdet specifikt i velkomstbreve til nye trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige.  
 
Har du spørgsmål?  
Du kan læse mere om de nye anvisninger fra Datatilsynet HER 
 
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-

billeder-paa-internettet/ 

  

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-billeder-paa-internettet/


Tekniklandsholdet 
23. oktober 2019 

 

inviterer til åbne træninger  

den 25-26 oktober 2019 i Gladsaxe og Risskov  
se hele invitationen HER 
Hilsen  
Landsholdsledelsen 
ÅBEN BLH-SAMLING Poomsae Gladsaxe: den 26-27. oktober 2019 INVITATION & INFORMATION  

  

Der inviteres til Åben BLH-samling i Poomsae i Gladsaxe Taekwondo Klub (Skolesvinget 10, 2860 Søborg) i 

weekenden den 26.-27. oktober 2019 for Tekniklandsholdets Bruttoudøvere, Prospects, Talenter og 

eksterne udøvere, der ønsker at deltage.  

  

Lørdag den 26/10: Instruktører: Kytu Dang og Lis Borring 09:30-10:30 Ankomst + Omklædning for Brutto + 

Prospects 09:45-10:15 Instruktørmøde 10:30-11:00 Informationsmøde 11:00-13:30 Træning 13:30-15:00 

Frokostpause 14:15-15:00 Samtaler med Kytu 1. prioritet: Brutto Senior/Master der ikke havde samtale i 

Herning) 14:00-15:00 Ankomst og Omklædning for Talenter + eksterne udøvere 15:00-17:30 Træning  

17:30-18:30 Oprydning + Omklædning 17:15-18:00 Samtaler med Kytu (1. prioritet: Brutto Cadet/Junior der 

ikke havde samtale i Herning) 18:00-19:30 Aftensmad  

  

Søndag den 27/10: Instruktører: Kytu Dang, Lis Borring og Kim Drube: 08:30-09:30 Ankomst + Omklædning 

for Brutto, Prospects, Talenter og eksterne udøvere 08:45-09:15 Instruktørmøde 09:30-12:00 Træning 

12:00-13:30 Frokostpause 12:45-13:30 LHL-møde med Aktivrepræsentant 13:30-15:30 Træning 15:30-16:00 

Opsamling + Evaluering 16:00-17:00 Fælles samtale med Kytu (1. prioritet: Senior Herrer -30) 16:00-17:00 

Oprydning + Omklædning + Afrejse  

  

https://www.taekwondo.dk/media/1462/OCT2019%20ÅBLH-samling%20-%20INFO.pdf?fbclid=IwAR20Ct9AaXK2T_gRJ08P0Qs2gWul_cAyg1fo0cnil9aYg0Se4PIBULJjtCA


Tilmelding: skal ske skrifteligt til Bruttolandsholdet: tilmeldinger.blh@gmail.com Absolut sidste frist for 

tilmelding til samlingen er således torsdag den 24/10 klokken 12:00  

  

Betaling: Deltagergebyr for deltagelse i Åben Bruttosamling er 200,- kr. for talenter og eksterne udøvere. 

Deltagergebyret dækker træning og bedes indbetalt til MobilePay nummer: 92680 VIGTIGT: Betaling må 

kun ske i dagene onsdag den 23/10 og torsdag den 24/10 Mærk betalingen med ÅBLH-OCT + fulde navn 

(eksempel: ÅBLH-OCT Anders And) Send kvittering for betaling sammen med tilmelding til: 

tilmeldinger.blh@gmail.com  

  

Bespisning: Der ligger supermarked og flere spisesteder i umiddelbar nærhed af klubben, men der vil 

desværre ikke være arrangeret fælles måltider til denne samling.  

  

Overnatning: Der vil i forbindelse med samlingen være mulighed for at overnatte i Gladsaxe Taekwondo 

Klub (Skolesvinget 10) fra lørdag den 26/10 til søndag den 27/10. Overnatning kun mod forudgående 

tilmelding ifm. Tilmelding (se detaljerne for tilmelding ovenfor).  

ÅBEN BLH-SAMLING Freestyle Risskov: den 26-27. oktober 2019 INVITATION & INFORMATION  

  

Der inviteres til Åben BLH-samling i FreeStyle i Risskov Taekwondo Klub (Norldandsvej 88C, 8240 Risskov) i 

weekenden den 26.-27. oktober 2019 for Tekniklandsholdets Bruttoudøvere, Prospects, Talenter og 

eksterne udøvere, der ønsker at deltage.  

  

Lørdag den 26/10: Instruktører: Thomas Purup og Kim Drube 09:30-10:30 Ankomst + Omklædning for 

Brutto + Prospects + Talenter og eksterne udøvere 09:30-10:15 Instruktørmøde 10:30-11:00 

Informationsmøde 11:00-13:30 Træning 13:30-15:00 Frokostpause 15:00-17:30 Træning  17:30-18:30 

Oprydning + Omklædning 18:00-19:30 Aftensmad  

  

Søndag den 27/10: Instruktører: Thomas Purup 08:00-09:30 Ankomst + Omklædning for Brutto, Prospects, 

Talenter og eksterne udøvere 09:30-12:00 Træning 12:00-13:30 Frokostpause 13:30-15:30 Træning 15:30-

16:00 Opsamling + Evaluering 16:00-17:00 Oprydning + Omklædning + Afrejse  

  

Tilmelding: skal ske skrifteligt til Bruttolandsholdet: tilmeldinger.blh@gmail.com Absolut sidste frist for 

tilmelding til samlingen er således torsdag den 24/10 klokken 12:00  

  

Betaling: Deltagergebyr for deltagelse i Åben Bruttosamling er 200,- kr. for talenter og eksterne udøvere. 

Deltagergebyret dækker træning og bedes indbetalt til MobilePay nummer: 92680  

  



VIGTIGT: Betaling må kun ske i dagene onsdag den 23/10 og torsdag den 24/10 Mærk betalingen med 

ÅBLH-OCT + fulde navn (eksempel: ÅBLH-OCT Anders And) Send kvittering for betaling sammen med 

tilmelding til: tilmeldinger.blh@gmail.com  

  

Bespisning: Der ligger supermarked og flere spisesteder i umiddelbar nærhed af klubben, men der vil 

desværre ikke være arrangeret fælles måltider til denne samling.  

  

Overnatning: Der vil i forbindelse med samlingen være mulighed for at overnatte i Risskov Taekwondo Klub 

fra lørdag den 26/10 til søndag den 27/10. Overnatning kun mod forudgående tilmelding ifm. Tilmelding (se 

detaljerne for tilmelding ovenfor).  

  

  

Vel mødt til masser af god træning! Tekniklandsholdet Ledelse 

 

  



Kamplederkursus 
13. oktober 2019 

 

på Færøerne 

I weekenden den 12-13. oktober afholdte David Coupar og Søren Dall fra det danske 
kamplederdommerudvalg et kamplederkursus for det færøske Taekwondo klub.  
Kursus bestod både af en teoretisk gennemgang og praktisk arbejde med dommerarbejdet.  
Deltagerne gennemførte med stor entusiasme flere praktiske opgaver i løbet af lørdagen samt en teoretisk 
prøve som alle bestod. 
Om søndagen afsluttedes kurset med at deltagerne stod for afviklingen af det første færøske Taekwondo 
mesterskab. Stævnet blev en stor succes.  
Tak til den færøske Taekwondo klub for invitationen og deltagerne for deres engagement. 

  

 

  



Instruktør inspirationsaften #3 NY DATO 
7. oktober 2019 

 

Kom og få inspiration til hvordan du kan gøre din træning endnu mere interessant! 

I samarbejde med, Taekwondo Klub DO, Aarhus, AARHUS afholder DTaF inspirations aften for instruktører 
der gerne vil udvikle deres evner. 
 
Arrangementet er gratis, så meld jer til denne fantastiske mulighed. 
Da der er begrænset plads, er tilmelding nødvendig, dette gøres ved at sende en mail til 
udvikling@taekwondo.dk, med navn og klub.  
For at gøre det muligt at få så mange klubber med vil, der være et Max. på to personer pr. Klub. 
 
Instruktør på aften vil være: TBA 
 
Kurset er primært tiltænkt som en praktisk træning. Men denne aften inkorporere vi en lille smule snak 
mellem instruktør og deltagerne. 
 
Dato: 26.11.2019 
Sted: TAEKWONDO KLUB DO, AARHUS 
Adresse: Bredskiftevej 20, 8210 Aarhus v 
Tid: kl. 18-20. 
 
Max antal deltagere er 12. personer. 
  



Kadet EM 2019 
6. oktober 2019 

 

2 fantastiske unge mennesker der kæmpede med alt de kunne.  

4 kampe til Tobias og  
3 kampe til Jade.  
Dermed 2 bronzemedaljer til Danmark.  
Tillykke til Danmark, Albertslund og Rødovre, eleverne og deres coaches 
  



Junior EM 2019. 
6. oktober 2019 

 

Hermed er mesterskabet afsluttet.  

På mange måder har det været et godt stævne, og fedt at se de unges udvikling. 
Både angående personlighed, taekwondomæssigt og i forhold til deres sammenhold.  
EM har givet os to flotte bronze medaljer, men også venskaber på tværs, erfaringer og nye mål for de der nu 
er på vej mod senior karrieren.  

Jeg glæder mig til at følge jer og se jer til de kommende stævner. I er alle fantastiske ❤️  
Vigtigst af alt, så er der ikke den kamp i tabte på måtten der vil udvikle jer, men selve processen op til dette 
stævne, der vil gøre jer til en bedre version af jer selv.  
Tak for at Mireille og jeg måtte følge jer denne gang.  
Tak til alle der har fulgt og bidraget til at gøre turen til en god oplevelse. 
 
  



Årets udøver og leder 2019. 
4. oktober 2019 

 

Tiden for DM 2019 nærmer sig. Det er derfor tid til at indstille emner til Årets Udøver og Årets leder 
2019.  

Læs mere HER. 

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Oktober/Aarets_Udoever_og_leder_2019.pdf


 

  



Nordisk mesterskab 2020 
4. oktober 2019 

 

Afholdes i januar i Oslo 

Indbydelse er lagt i kalenderen. 
Direkte link HER. 
NORDIC TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 OSLO – NORWAY  Saturday, January 18 2020  
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GENERAL INFORMATION (VERSJON 1.1)   

  

Organizer: Oslo Taekwondo club E-mail: Nordisk2020@oslotaekwondo.com If any questions arise, please 

direct all inquiries to the above email address.   Follow updates and news on facebook: 

https://www.facebook.com/events/1471573022980280/  

  

Date:  Saturday, January 18 2020 Kyorugi competition 5 to 6 courts – January 18 2020. Poomsae 

competition 3 to 5 courts – January 18 2020.  

  

  

Location: Oppsal Arena  Vetlandsveien 49, 0671 Oslo  

https://www.taekwondo.dk/media/1456/Ouotline%20NM%202020%20i%20Oslo.pdf


  

https://www.google.com/maps/place/Oppsal+Arena/@59.9096221,10.7811391, 

14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x792f5f8aae47507!8m2!3d59.9058025!4d10.84629 71  

  

Participants: Participants shall be members of clubs from the Nordic and Baltic countries, i.e. Denmark, 

Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden.   

  

  

Weigh-in: Oslo Taekwondo club Bislett Stadion, entrees A   Bislett Gata 1, 0168 Oslo  

  

  http://www.oslotaekwondo.com/index.php/om-oss/her-er-vi     GPS posisjon +59° 55' 29.60", +10° 43' 

55.44"   

  

  

Transport: No official transport for athletes or coaches. Referees will get transport from/to the official hotel 

to the venue on Saturday, January 18.  

  

 Public transport from City Center (Oslo S/Jernbanetorget) is subway #3 to Godlia or #2 to Tveita (EAST-

bound routes).  

  

Schedule (please note this is subject to change):  

  

Friday, January 17 2020:  18:00-20:00 Registration of all teams/contestants at Oslo TK club/Bislett Stadium 

18:00-20:00 Weigh-in for kyorugi competition at Oslo TK club /Bislett Stadium  
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19:00-21:00 Referee meeting kyorugi and poomsae at Clarion Hotel The Hub 21:00-22:00 Nordic Forum 

Meeting at Clarion Hotel The Hub  

  

Saturday, January 18 2020: 07:30           Referee transport from the official hotel to the venue 08:00-09:00 

Senior kyorugi players health check with O.C. doctors 08:30-09:00 Official opening ceremony 09:00-13:00 

Competition kyorugi and poomsae 13:00-14:00 Lunch break; competition will continue on 50% of the 

courts 14:00-19:00 Competition kyorugi and poomsae  

  

Award ceremonies in the sport hall throughout the day, as soon as a division is finished.  

  

  

Qualifications: • Participants shall be members of clubs from the Nordic and Baltic countries, i.e. Denmark, 

Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden.  • Participants shall hold, at the minimum, 

4th cup (equal to B class) and be as a minimum 13 years of age (Norwegian Sports Rule!). Cadet classes are 

only for participants aging 13 years and 14 years old; born in 2007 or 2006.  

  

  

Registration and Deadline: The teams and athletes for both kyorugi and poomsae competition shall register 

the following online form no later than Wednesday, December 18 2019.   

  

Registration to be done via Sportsdata:   

  

https://www.sportdata.org/kampsport/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&ve

rnr=419#a_even thead  

  

A list of registered contestants and their groups will be published on the NC 2020 Facebook page.   

  

https://www.facebook.com/events/1471573022980280/  

  

Registrations after the deadline will NOT be accepted.   

  

Amendments and last changes accepted up to Friday, January 3 2020.  

  



The OC will publish the draw on Sunday, January 5 2020.   
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Entry Fee: The competition fee is EUR 50 for each contestant.  For poomsae, the fee must be paid for each 

pair and group in addition as well.  

  

Payment: Entry fee for the whole team from each club must be paid to Oslo Taekwondo club no later than 

Friday, January 3 2020. Failure to pay the entry fee will result in cancellation of registration. One payment 

must be made for each club and for the whole team per club. No individual payments will be accepted. All 

payments must be made through bank transfer (see below) and a copy of receipt of payment must be 

presented upon team’s registration.   

  

All payments must be made to:  Account owner:  Oslo Taekwondo Klubb  Account post address: 

Ålesundgata 1b, 0470 OSLO, NORWAY Account number:  92351744563  

  

Name of bank:  BN Bank (PO 2415 Torgarden, 7005 Trondheim, Norway) IBAN:    NO0392351744563  

BIC/SWIFT:   KBNONO22  

  

Accommodation and Transportation: All travel expenses, local transportation, flight, hotel, etc. shall be at 

each club’s own responsibility. The teams or clubs do not need to book at the official hotel. Hotel 

accommodation is free of choice.   

  

Hotels:  The official NC 2020 hotel is:  Clarion Hotel The Hub Biskop Gunnerus’ Gate 3, 0106 Oslo 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/clarion-hotel-the-hub/  

  



Recommended hotels with fixed price* (Friday 17th until Sunday 19th), including breakfast: Thon Hotel 

Opera Dronning Eufemias Gate 4, 0191 Oslo https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-

opera/  

  

Single room pr night (1pax) 1295,- NOK Twin room pr night (2pax) 1395,- NOK Double room pr night (2pax) 

1495,- NOK  

   *Rates are available until December 20 2019.  
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   Link for booking at Thon Hotel Opera: https://www.thonhotels.com/event/nordic-championship-

taekwondo-2020/  

  

Thon Hotel Linne: Statsråd Mathiesens Vei 12, 0598 Oslo 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-linne/  

  

Single room pr night (1pax) 795,- Double room pr night (2pax) 895,- Triple room pr night (3pax) 1095,-  

  

  Afternoon sports buffet pr day 205,- NOK pr person.      *Rates are available until December 1 2019.    Link 

for booking at Thon Hotel Linne: https://www.thonhotels.no/event/nordiskmesterskap-og-

norgesmesterskapi-taekwondo/  

  

Referees: Each country is invited to send six (6) referees in kyorugi and five (5) referees in poomsae, of 

international or first national class (A) to the championship.  

  

List of referees are to be submitted by each federation by Sunday, December 1 2019, to Oslo Taekwondo 

club – Nordisk2020@oslotaekwondo.com with the name, licenselevel, referee discipline, kyorugi or 

poomsae, and e-mail address for each referee.    

  



Round-trip and allowance (per diem) shall be covered by the participating nation, while Oslo Taekwondo 

club shall cover hotel accommodation and board for referees from Friday, January 17 till Sunday, January 

19. The official referee hotel will be Clarion Hotel The Hub at Oslo Central Station. The referees need to 

organize their own transport to the hotel upon arrival. Recommended from Oslo Airport Gardermoen (OSL) 

is the local train, VY, to Oslo S. The Airport express train, Flytoget, is close to double in price.    

  

Admission: Admission to watch the tournament shall be free.   

  

Doping control:  Random doping tests, conducted by the Norwegian Anti-doping Organization/Norwegian 

Sports Association, may take place at the championship.  
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Liability: All participants take part at their own risk and must have their own insurance. Neither Norges 

Kampsport Forbund, Oslo Taekwondo club nor operators of the competition venue take any responsibility 

for injuries, accidents, theft, death, damage or loss of equipment or anything similar.   Awards: There will 

be medals for 1st, 2nd and 2x3rd place for all categories for both kyorugi and poomsae.  

  

There will be trophies for 1st, 2nd and 3rd place for the most winning club and the country with the most 

points gained by: 7 points for gold, 3 points for silver, 1 point for bronze and 1 point for each athlete that 

starts at the competition on January 18.  

  

  

KYORUGI COMPETITION OUTLINE:  

  

Participants:  Participants shall be members of clubs from the Nordic and Baltic countries, i.e. Denmark, 

Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden.   



  

Competition rules:  

  

 Norwegian Government and Sports rules, regarding age and full-contact rules:  

  

Cadet 13-14 years old (Norwegian Sports Rule!), born in 2006 or 2007.  

  

Senior must to be 18 years old, on the day of the event – born before January 19 2002, and not exceeding 

40 years of age – born after January 18 1980.  

  

Veteran from 35 years of age (WT rule), on the day of the event.  

  

Cadet, Junior, Veteran are not allowed full contact to the head by Norwegian Government rules.   

  

Classes Contact to the trunk  (Hit level)  

Contact to the headgear.  (Hit level)  

Cadet (13-14) Junior (15-17+) Veteran (35+)  

Full contact to the trunk. WT rules and WT hit level  

Light contact to the head. Norwegian rules. WT hit level on the headgear.  

  

Senior (18-40)  

Full contact to the headgear.  WT rules and WT hit level.  
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 Kyorugi class/division with only three contestants:   If a class/division only has three (3) contestants and it 

is not deemed responsible to join together another class/division, the class must be arranged as a series:  

  

1.1 The winner (gold) is the contestant who has won both his/her fights. 1st runner up (silver) is the 

contestant who has won one (1) fight. 2nd runner up (bronze) is the contestant who has lost both his/her 

fights. 1.2 If all contestants have won one (1) fight each, point difference in each fight determines the 

winner. The contestant with the highest point difference wins. 1.3 If point difference is equal between two 

contestants, the end-result (including Golden Round result – if any) of the specific fight between the two 

contestants in question shall determine the winner. 1.4 If a contestant withdraws from a fight in the series, 

the contestant shall be given 3rd place, no matter previous results in the series. 1.4.1 If a contestant, 

however, has to withdraw because of a medical evaluation by the Competition Medical Staff, the raking of 

the contestant applies according to regulations 1.1-1.3 as above.  

  

Futhermore: WT competition rules & Interpretation in effect from May 15 2019 will apply.  

  

Divisions – cup/dan: Minimum of 4th cup (B class and higher).   

  

Divisions – age: Cadet 13-14 years old (Norwegian Sports Rule!), born in 2006 and 2007. Junior 15-17+ years 

old, born in 2003, 2004, 2005, or after January 18 2002. Senior must to be 18 years old, on the day of the 

event – born before Jan 19 2002, and not older than 40 years of age – born after January 18 1980. Veteran 

from 35 years of age (WT rule), on the day of the event.  

  

Dispensation: No dispensation shall be granted regarding either age or gender.   

  

Weigh-in: Friday, January 17 2020 from 18:00-20:00 hrs at Oslo Taekwondo club/Bislett Stadium, Bislett 

Gata 1, 0168 Oslo.  

  

Start time: Competition will start Saturday, January 18 2020 at 09:00 hrs.  

  

Equipment: The organizer will provide Daedo Electronic protectors GEN2 for the championship. Daedo 

socks will NOT be provided by the organizer, and must be supplied by each contestant.   
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Weight categories: Cadet, junior and senior/veteran   

  

  

Male  Cadet Female  Cadet Until  33 kg Until  29 kg 33  37 kg 29  33 kg 37 - 41 kg 33 - 37 kg 41 - 45 kg 37 - 41 

kg 45 - 49 kg 41 - 44 kg 49 - 53 kg 44 - 47 kg 53 - 57 kg 47 - 51 kg 57 - 61 kg 51 - 55 kg 61 - 65 kg 55 - 59 kg 

Over  65 kg Over  59 kg  

  

Male / Jr.  Female / Jr. Until  45 kg  Until  42 kg 45 - 48 kg  42 - 44 kg 48 - 51 kg  44 - 46 kg 51 - 55 kg  46 - 49 

kg 55 - 59 kg  49 - 52 kg 59 - 63 kg  52 - 55 kg 63 - 68 kg  55 - 59 kg 68 - 73 kg  59 - 63 kg 73 - 78 kg  63 - 68 kg 

Over  78 kg  Over  68 kg  

           

Male / Sr/Vet  Female / Sr/Vet  

Until  54 kg  Until  46 kg  

54 - 58 kg  46 - 49 kg  

58 - 63 kg  49 - 53 kg  

63 - 68 kg  53 - 57 kg  

68 - 74 kg  57 - 62 kg  

74 - 80 kg  62 - 67 kg  

80 - 87 kg  67 - 73 kg  

Over  87 kg  Over - 73 kg  
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POOMSAE COMPETITION OUTLINE   

  

Participants:  Participants shall be members of clubs from the Nordic and Baltic countries, i.e. Denmark, 

Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden.   

  

Competition rules: Cadet 13-14 years old (Norwegian Sports Rule!). Born in 2006 and 2007. Junior 15-17 

years old. Senior 18 years old (classes by -30, -40, -50, -60, -65, +65). Age criteria in Poomsae is based on 

the age the contestant will have reached on December 31 2020.   Futhermore: Poomsae competition rules 

& Interpretation in effect from May 14 2019 will apply.  

  

Individual categories Cadet (13-14), Junior (15-17), Senior -30, -40, -50, -60, -65, +65.  

  

Pair categories Cadet (13-14), Junior (15-17), Senior -30, Senior +30 (1 male and 1 female).   

  

Group categories Cadet (13-14), Junior (15-17), Senior -30, Senior +30 (3 males or 3 females).   

  

  

Freestyle categories:  

  

  

  

Draw:  Draw for poomsae will be published on Thursday, January 16 2020 on the event’s Facebook site.  

  

  

Start time: Competition will start Saturday, January 18 2020 at 09:00 hrs.  

  

  



  

NORDIC TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 OSLO – NORWAY  Saturday, January 18 2020  

  

  

  

  

9  

  

Applicable poomsae: Age Category Preliminary round Semi final Final Cadet (13-14) T4-Keumgang T4-

Keumgang T4-Keumgang Junior (15-17) T4-Taeback T4-Taeback T4-Taeback Senior (18-29) T6-Sipjin T6-

Sipjin T6-Sipjin Senior (30-39) T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin Senior (40-49) T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon T8-

Cheonkwon Senior (50-59/60+) Koryo-Hansu Koryo-Hansu Koryo-Hansu Cadet pair/team T4-Keumgang T4-

Keumgang T4-Keumgang Junior pari/team T4-Taeback T4-Taeback T4-Taeback Senior -30 pair/team T6-

Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin Senior +30 pair/team T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon 

 

  



Frivillig administrator for 
tekniklandsholdet 
3. oktober 2019 

 

TEU søger snarest muligt en administrator til Tekniklandsholdet.  

Læs stillingsannoncen HER. 
Frivillig administrator for tekniklandsholdet  

  

TEU søger snarest muligt en administrator til Tekniklandsholdet.  

  

Arbejdsområde: Kan deltage som HOT ved mesterskaber,  Input til og koordinering af samlinger og 

kvalifikationsstævner,   Ajourføring af deløkonomi og budgetopfølgning,  Til mesterskaber: Tilmelding til 

stævner, bestilling af rejser, hotel og transport, kommunikation med arrangør, Udarbejdelse af procedurer 

for stævner, udarbejdelse af nødplaner, fordelingslister, informationsark, udtagelsesbreve ifbm. 

skoler/jobs. Rejsevejledninger og forsikringer.  Administratoren indgår i landsholdsledelsen  

  

Kompetencer:                                                                                                                                 Ovennævnte opgaver 

kræver at du er detaljeorienteret, god til IT (officepakken). Du taler og skriver som minimum dansk og 

engelsk. Yderligere sprog vil være en fordel. Du skal kunne deltage på rejser flere gange årligt, når 

landsholdet har brug for det og skal kunne fungerer som Head of Team. Ved Europæiske stævner er der 

oftest tale om ca. 3 dage omkring weekender, hvorimod mesterskaber, kan være af mere end en uges 

varighed.  

Er du interesseret i denne opgave, som også vil omfatte VM på hjemmebane i Herning i maj måned 2020,       

så skal du sende din ansøgning til teknik@taekwondo.dk inden d. 21. oktober.  

  

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte 

TEUformand Michael Gandø på teknik@taekwondo.dk eller telefon 27525622.  

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Oktober/2019-10-03_Frivillig%20administrator%20for%20tekniklandsholdet.pdf


Teu efterudtager Omar Dawoud 
2. oktober 2019 

 

i klassen -63kg til g4 em i ol klasser.  

Vi har modtaget en ansøgning om udtagelse af Omar dawoud efter deadline. Men da tilmeldingsfristen er 
blevet forlænget, har vi valgt at godtage ansøgningen og udtager således Omar på baggrund af indsatsen 
ved u21 Em, samt de øvrige vundne g- stævne kampe.  
 
Omar ønskes tillykke med udtagelsen  
 
TEU-Kamp  
  



TEU-Kamp har udtaget 3 kæmpere til 
29. september 2019 

 

G4 Extra European Championships i OL vægtklasser 

Se mere HER. 
 
Tobias Hyttel -58 kg.  
Abdullah Ali Amer i -68 kg  
Jasmin Andersen -67 kg.  
 
Mesterskabet finder sted i dagene 1. - 3. November i Bari Italien  
 
Vi ønsker alle tillykke med udtagelsen  
https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11e95798-ac55-f292-b26f-0a47f87ce510/1 

  

https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11e95798-ac55-f292-b26f-0a47f87ce510/1
https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11e95798-ac55-f292-b26f-0a47f87ce510/1


Lisa Kjær Gjessing. 
28. september 2019 

 

DTaF har fået det fra WT Communications.  

Dear World Taekwondo Family,  
Greetings from World Taekwondo.  
 
We would like to share with the story of the inspiring story for Lisa Gjessing, para taekwondo athlete.  
- http://www.worldtaekwondo.org/132072-2/  
 
Best regards,  
World Taekwondo  
Communications  
  

http://www.worldtaekwondo.org/132072-2/


Ann Oxfeldt Olsen trækker sig som DTaF 
bestyrelsessuppleant. 
24. september 2019 

 

Den 12. september 2019 modtog DTaF besked fra Ann Oxfeldt Olsen. 

Ann ønsker at trække sig med øjeblikkelig virkning pga. tidspres. 
Jeg er selvfølgelig ked af, at Ann melder fra. 
Jeg ønsker Ann tak for indsatsen ved bestyrelsesmøderne.  
Din tilstedeværelse vil bilve savnet. 
Pøj, pøj med alle dine gøremål :-) 
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, DTaF  
  



Ny Poomsae Ranking liste fra Peter Bolz. 
20. september 2019 

 

TaekwondoPoomsae, TaekwondoData.  

Det er et kæmpearbejde Peter Bolz her har lavet.  
 
Der er 223 danske Poomsae udøvere på listen, som har været med gennem tiderne :-)  
 
God fornøjelse. og god weekend  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
 
Se listen HER. 
https://poomsae.taekwondodata.com/ 

  

https://poomsae.taekwondodata.com/


Bud proces vedr. DTaF sommerlejr 2021 til 
2024. 
16. september 2019 

 

Kære alle. DTaF ligger hermed om til en ny type budproces vedr. DTaF’s sommerlejr fra 2021 til 
2024.  

Dette for at kunne vejlede og hjælpe alle klubber, der har lyst til at afholde en DTaF sommerlejr med 
diverse oplysninger så tidligt som muligt.  
Og dermed gøre den klar til endelig ansøgning.  
 
Læs mere HER. 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/September/2019-09-
16%20Sommerlejr%202021%20til%202024.pdf  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, DTaF 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/September/2019-09-16%20Sommerlejr%202021%20til%202024.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/September/2019-09-16%20Sommerlejr%202021%20til%202024.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/September/2019-09-16%20Sommerlejr%202021%20til%202024.pdf


2019 Rødovre Cup 
16. september 2019 

 

Så er Rødovre Cup så småt ved at nærme sig. 

I år forsøges der med en ny stævneform hvor alle, både A og B kæmpere, kæmper i puljer og dermed er 
garanteret mindst to kampe.  
 
Det betyder at der i alle aldersgrupper og niveauer vil blive lagt vægtklasser sammen, alt efter antallet af 
deltagere. Vi håber dette kan skabe en god ramme for udvikling af både den enkelte kæmper og sporten. Da 
det er en meget ny og uprøvet stævneform, håber vi på forståelse fra alle, hvis der er lidt begynder 

vanskeligheder 😊  
 
Helt nyt i år er at det også er et stævne for Mon kæmperne (5-7 år)!  
De vil også kæmpe i puljer, med det nye elektroniske Marvel system, der ikke kræver elektroniske 
fodbeskyttere.  
  



Lennart Theilgaard har valgt at stoppe som 
kamp landsholdstræner. 
12. september 2019 

 

Lennart Theilgaard, har været ansat som landsholdstræner siden 2. halvår 2018. I den korte tid har han 
formået at sammensætte et stærkt hold af unge udøvere, og opbygget en god træningskultur, samt den 
nødvendige disciplin. Den gode indsats kommer klart til udtryk gennem de gode resultater vi har været 
vidner til, senest ved u21 EM.  
 
Selv siger Lennart " Det har været en kæmpe ære at få lov at være med til at samle og starte et nyt 
landshold op med alt hvad det indebærer. Jeg har stor respekt for alle udøverne som har givet sig, samt 
udviklet sig og dermed bidraget positivt til både holdets og egen udvikling. Mit største fokus har været på at 
skabe en ny træningskultur, med fokus på udvikling, individualitet og selvindsigt. Jeg ønsker alle udøvere 
den bedst mulige udvikling fremover og håber at have givet nogle skub i retning af at de kan udleve deres 
fulde potentiale.  
Som en umiddelbar udfordring vil jeg anbefale at man får sikret sig en fælles sportslig strategi, der vil tjene 
til det formål at få alle de ledende personer rundt om landsholdet til at arbejde i samme retning, da det vil 
være afgørende for den videre udvikling.  
Stor respekt og tak til alle udøvere - og kæmpe vinger bagudJ  
Kom så Danmark !”  
 
DTaF takker mange gange for den gode indsats, og ønsker Lennart Theilgaard held og lykke fremover.  
Der arbejdes hårdt på en erstatning, som forventes præsenteret snarest. Indtil da overgår alle 
planlægningsopgaver vedr. landsholdet til TEU.  
 
Klubledere som har spørgsmål til ovenstående, kan rette direkte henvendelse på Kamp@taekwondo.dk.  
  



Aflysning. 
7. september 2019 

 

Budo Nord Cup Kamp 2019-09-21.  

Med 125 tilmeldte deltagere, er det besluttet at kampdelen af Budo Nord desværre ikke kan gennemføres, 
så vi aflyser. 
  



Så er Kadet EM holdet klar 
2. september 2019 

 

Efter Wonderful Copenhagen er hele holdet nu udtaget 

Head of team  
Farooq Rashid  
Mireille Enggaard  
 
Male -41 kg. August Storm (Rødovre)  
 
Female -41 Carot Christophersen (Holbæk)  
Female -47 kg. Celina Fernandez (Sundby)  
Female -55 kg. Smilla Barkum (Holbæk)  
 
Hilsen  
TEU-Kamp  
  



Kadet EM - Opsamlingsrunde 
28. august 2019 

 

Efter et veloverstået WCTT, er det tid til opsamlingsrunde i de ledige klasser til dette års kadet EM. 

Som tidligere meddelt er opsamlingsrunden kun aktuelt for de atleter, hvor UC-kravene var i orden Pr. 1. 
Juni 2019 Herudover er det også et krav, at man har deltaget ved DM 2018, samt enten Dutch eller German 
Open.  
Opfylder man disse krav, indsender man en ansøgning til TEU.  
Vedlæggelse af dokumentation for antal vundne kampe samt resultatlister. - Henviser til tidligere skrivelse 
fra TEU (27. Juni 2019)  
Send venligst antal vundne kampe samt resultatlister til Mickey Mail: coachmickey@me.com Frist for 
indsendelse er senest Fredag d. 30. August 2019 kl 18.00  
Nye og gældende krav: Kvote 1 = 4 kampe Kvote 2 = 3 kampe Tidligere krav: Kvote 1 = 5 kampe Kvote 2 = 4 
kampe Følgende er udtaget, så disse vægtklasser er optaget.  
August Storm - Rødovre Male -41 kg  
Carot Christophersens - Holbæk Female -41 kg.  
Celina Fernandez - Sundby Female -47 kg  
Det er vigtigt at understrege, at basiskrav som medlemskab af et UC og træning i forhold til kravene, skal 
være opfyldt. Bemærk venligst: Der på ingen måde bliver dispenseret fra dette.  
Med Venlig Hilsen  
TEU/Kamp  
  

mailto:coachmickey@me.com?subject=2019%20Cadet%20EM


Team results WCTT 2019 
26. august 2019 

 

Fejl i optælling af mest vindende klub. 

Ved optællingen efter stævnet er der sket det at Albertslund er meldt til under fire forskellige id’er og 
derfor er deres flotte resultater ikke lagt ordentligt sammen. Albertslund ender med 9 guldmedaljer, 6 
sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer (ikke de 6 guld, 5 sølv og 3 bronze som først antaget) og er derfor mest 

vindende klub med Toyen på en flot anden plads. Tillykke til alle med det flotte resultat 😊  
At the final count it happened that Albertslund was signed up for the tournament with four different id and 
therefore their total result has not been added correctly. Albertslund end up with 9 gold medals, 6 silver 
medals and 3 bronze medals (not the 6 gold, 5 silver and 3 bronze as was firstly stated) and therefore 
Albertslund is the most winning club with Toyen following closely as number two. Congratulations to all 

with the amazing result 😊  
  



1-2 Træner UNG 
23. august 2019 

 

Dansk Taekwondo Forbund og Dansk Judo og Ju-Jitsu Union samarbejder om træneruddannelse 

Med et fælles fokus om at give unge trænere et bedre udgangspunkt, har DTaF og DJU i fællesskab sat et nyt 
uddannelsestilbud i søen. 1-2 træner er et tilbud, mange har benyttet sig af, men med det nye fokus 
forsøger forbundene at samle deres unge trænere i aldersgruppen 13-18 år. Ideen er at skabe et 
segmenteret og læringsmiljø, hvor kursisternes alder er tættere på hinanden, hvilket giver mulighed for 
målrettet udvikling og indlæring. Ligeledes er denne type kursus også en mulighed for at møde andre unge, 
der har den samme passion for trænergerningen.  
 
Udover at samle de unge, har det ligeledes været et fokus at bruge andre unge undervisere, der allerede har 
gennemført en eller flere træneruddannelser. Disse unge er en vigtig del, når det kommer til videns- og 
passionsdeling om, hvorfor trænergerningen er så spændende. 
 
 
Vi er glade for at kunne meddele, at den næste 1-2 træner UNG uddannelse allerede er i kalenderen. Så hvis 
jeres klub har unge, der snart skal til dan graduering, eller der gerne vil forsøge sig med trænergerningen, 
så er det allerede nu, i skal melde dem til 1-2 træner UNG d. 9. november 2019.  
Vi råder faktisk alle klubber til at sende deres unge kommende undervisere afsted til 1-2 træner UNG. De vil 
få et skræddersyet produktet, hvor de sammen med andre unge kan udforske trænergerningen. 
 
Hvis du ønsker mere information om 1-2 træner UNG eller gerne vil tilmelde nogen fra din klub. Så skriv en 
mail til udvikling@taekwondo.dk  
  



Kukkiwon Master Course 
22. august 2019 

 

er aflyst pga. manglende deltagerantal. 

  



Instruktør inspirationsaften #2 
21. august 2019 

 

Vi gentager succesen og derfor invitere DTaF i samarbejde med Ringsted Taekwondo klub til 
instruktør inspirationsaften.  

Kom og få inspiration til hvordan du kan gøre din træning endnu mere interessant! I samarbejde med 
Ringsted Taekwondo, afholder DTaF inspirations aften for instruktører der gerne vil udvikle deres evner. 
 
Arrangementet er gratis, så meld jer til denne fantastiske mulighed. 
Da der er begrænset plads, er tilmelding nødvendig, dette gøres ved at sende en mail til 
udvikling@taekwondo.dk, med navn og klub.  
For at gøre det muligt at få så mange klubber med vil, der være et Max. på to personer pr. Klub. 
 
Dato: 18.09.2019 
Sted: Ringsted Taekwondo Klub  
Adresse: Bengerdhallen, Ahorn Alle 11, 4100 Ringsted 
Tid: kl. 18-20. 
 
Max antal deltagere er 15. personer. 
 
Den ene af aftens undervisere er: 7. Dan Carsten A. Pedersen. 
  



Eva Sandersen 
21. august 2019 

 

Danmark har talent. 

Vi ved godt at Eva har talent, men på lørdag finder resten af Danmark også ud af det :)  
Vi er glade, stolte og taknemmelige over Eva's deltagelse i Danmark har talent, som starter første gang på 
lørdag den 24 august kl 20 på TV2.  
Vi håber at I ude i klubberne vil lave lidt larm for Eva Sandersen og "Danmark har talent", da vi er sikre på 
at flere vil få interesse for taekwondo efter på lørdag.  
Kom så Eva vi hepper på dig !!  
 
Foto: Per Arnesen  
  



2019_WT_Cadet 
11. august 2019 

 

Resultater fra Cadet VM 2019 

Vores to unge udøvere var idag i kamp til Cadet VM - Tashkent Uzbekistan. De tabte desværre begge deres 
første kamp til nogle hårde modstandere.  
August Storm Bruun mødte en stærk kæmper fra Tyskland og de kæmpede en pointmæssigt meget tæt 
kamp. Kampen sluttede desværre med kun et point forskel.  
Celina Fernandez mødte ligeledes en meget stærk kæmper fra Columbia. Columbianeren endte senere i 
finalen og vandt sølv til Iran i en meget tæt finale, som endte med kun et point forskel.  
Det har været en lang og varm dag, men fyldt med en masse spændende Taekwondo kampe og et meget 
højt niveau.  
De begge gjorde et godt stykke arbejde og tager herfra en erfaring rigere. 
  



Cadet landsholdet 
5. august 2019 

 

2019 World Taekwondo Cadet Championship 

Så er Cadet landsholdet vel ankommet til World Taekwondo Cadet Championship i Tashkent Uzbekistan. 
 

  



MyFightbook til WCTT 2019 
8. august 2019 

 

Kære klubber og udøvere. Der er kun 3 dage tilbage til tilmeldingsfristen udløber for WCTT.  

Der er stadig en del kæmpere, hvis helbredsattest er udløbet.  
I bedes få dette bragt i orden senest 11/8-2019.  
  



Orientering til klubformænd 
8. august 2019 

 

Angående udtagelser 

Læs mere HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/stævner/2019-08-08_Orientering_Til_Klubformænd.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/stævner/2019-08-08_Orientering_Til_Klubformænd.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/stævner/2019-08-08_Orientering_Til_Klubformænd.pdf


2019_WT_Cadet 
6. august 2019 

 

Registrering gennemført 

 



   

  



Instruktør inspirationsaften 
26. juli 2019 

 

Udvikling i fokus 

Kom og få inspiration til hvordan du kan gøre din træning endnu mere interessant! I samarbejde med 
Esbjerg City Taekwondo, afholder DTaF inspirations aften for instruktører der gerne vil udvikle deres 
evner. 
 
Arrangementet er gratis, så meld jer til denne fantastiske mulighed. 
Da der er begrænset plads, er tilmelding nødvendig, dette gøres ved at sende en mail til 
udvikling@taekwondo.dk, med navn og klub.  
 
For at gøre det muligt at få så mange klubber med som muligt vil, der være et max. på to personer pr. Klub. 
 
Dato: 14.08.2019 
Sted: Esbjerg City Taekwondo Klub  
Adresse: Kongensgade 120, 6700 Esbjerg 
Tid: kl. 17-20. 
 
Max antal deltagere er 20 personer. 
 
Undervisere på aftenen vil være 5. Dan Tony Hansen, fra Bramming Taekwondo og 5. Dan Danny 
Wilkenskjeld, fra Nordborg Taekwondo. 
  



Sommerlejr 2019 
14. juli 2019 

 

Kære Risskov Taekwondo Klub, Aarhus Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub.  

Kære organisationskomite med Metin Aydin i spidsen.&nbsp; 
DTaF’s bestyrelse takker, på trods af store vanskeligheder 3-4 uger før sommerlejr start for en glimrende 
indsats så hele afviklingen af lejren gik op i en højere enhed.  
Med en fælles og helt ekstra ordinær indsats i samarbejde med DTaF’s Kasper Bolmgren og Jan Jørgensen 
samt Organisationskomiteen lykkes det hele, at være klart inden lejrstart. Dette kan kun lykkes i 
samarbejde med alle de hårdtarbejdende frivillige, som også var med til at lave lejren til en stor succes.  
Nogle gode arbejdsomme og motiverede instruktører skal også have ros for at medvirke til succesen  
Endnu engang tusind Tak  
 
Vi ses til sommerlejr 2020 i Esbjerg   
 
Med sportslig sommerhilsen  
DTaF’s bestyrelse  
v. formand, Søren Holmgård Knudsen  
  



Universiaden 2019 i Napoli, Italien. 
14. juli 2019 

 

Danmarks Female Team sluttede på 6. pladsen 

og slog blandt andet USA med den 3-dobbelte verdensmester og gårsdagens guldvinder i Female Individual, 
Adelis Munoz på holdet. En fornem præstation af det danske Female Team der blev det klart bedst 
placerede europæiske hold....  
Hilsen  
Coach , Kim Drube  
+45 4183 2123  
  



Kampdommerseminar 2019 i Ry hallerne. 
10. juli 2019 

 

Søndag den 7. juli blev det årlige kampdommerseminar afholdt i forbindelse med sommerlejren i 
Ry. 

 
 
Dagen bød på teoretisk gennemgang af de nyeste regler og fortolkninger, samt scoringsquiz, 
videoreplayquiz, fysisk træning, øvelse af tegngivning og praktisk træning på banen med kæmpere og 
sekundanter.  
Kampdommerne holder hvert år i forbindelse med sommerlejren et seminar som optakt til den nye sæson.  
 
Tak til alle deltagere for en engageret indsats og gode diskussionerne om de enkelte videoscenarioer cases.  
Derudover en stor tak til arrangørerne af sommerlejren for at sørge for fantastiske rammer til afviklingen 
af seminariet. God sommerferie til Taekwondo Danmark.  
 
Sportslige hilsener  
Kampdommerudvalget  
 
Se billede 2 HER 
Se billede 3 HER 
Se billede 4 HER 
Se billede 5 HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_2.jpg 

https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_3.jpg 

https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_4.jpg 

https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_5.jpg 

https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_2.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_3.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_4.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_5.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_2.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_3.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_4.jpg
https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Diverse/2019_Kampdommerseminar/dommerseminar_5.jpg


Taekwondo-studerende til Universiaden. 
4. juli 2019 

 

Når den 30. udgave af Sommer Universiaden afholdes i Italien, er Danske Taekwondo Forbund med 
til at repræsentere Danmark ved verdens næststørste Multi-Sport Event. 

 
 
Universidaen – det lugter lidt af OL  



Universiaden er verdens næststørste Multi-Sport Event, kun overgået af de Olympiske Lege og når mellem 
8-10.000 atleter fra mere end 150 lande, i disse dage samles omkring den italienske by Napoli, til dette års 
Sommer Universiade, er Dansk Taekwondo Forbund repræsenteret i Taekwondo-disciplinen Poomsae 
&amp; FreeStyle.  
Universiaden afholdes af FISU The International University Sports Federation og derfor er dette Multi-Sport 
event udelukkende for idrætsudøvere, der er indskrevet på en videregående uddannelse mellem 17 og 28 
år, der skal konkurrere i 18 forskellige idrætsgrene i løbet af de næste 2 uger, heriblandt Taekwondo.  
Konkurrencerne begyndte allerede den 2. juli, mens den store åbningsceremoni blev afholdt den 3. juli, 
hvor de mange atleter i bedste OL-stil skulle lave indmarch under det store show på det San Paolo Stadion, 
hvor Universiadens egen flamme, skal brænde under de resterende konkurrencedage.  
I Danmark er det den landsdækkende idrætsorganisation for de danske Universiteter, der står bag det 
danske hold. Organisationen stiller med en Chef de Mission og flere tværgående Ledere, for alle de danske 
atleter og officials. De har sørget for indkvarteringen af den samlede danske delegation i Atletbyen og 
organiseret tøjet til de danske deltagere, så alle fremstår som et samlet hold.  
Om sin deltagelse til Universiaden siger Sofie Berggreen Jensen følgende: ”Jeg glæder mig rigtig meget til at 
deltage til et stævne af denne størrelse og repræsentere Danmark. Det bliver også spændende at følge de 
andre sportsgrene og skabe nye bekendtskaber på kryds og tværs af idrætsgrene og studier”.  
 
Det danske Taekwondo-hold  
Den lille danske Taekwondo-delegation består af Annaline Faye Søeberg (Herlev), Freja Beldam Løkke 
(Risskov) og Sofie Berggreen Jensen (Risskov), der stiller til start i Female Team konkurrencen, hvor de 
blandt andet kommer til at møde stærke nationer som Korea, Kina, Iran, Thailand, USA og Mexico. Med på 
det danske hold er også den Assisterende Tekniklandsholdstræner Kim Drube, der tager med til Italien for 
at coache det danske Team under Taekwondo-kunkurrencerne i begyndelsen af næste uge.  
 
De 3 danske deltagere er:  
Sofie Berggreen Jensen (Risskov)  
Alder: 22 år  
Grad: 3. dan  
Klub: Risskov Taekwondo Klub  
Studie: Medicin (4. semester)  
Bedste resultat: VM-bronze, EM-guld, World Beach Games bronze  
 
Freja Beldam Løkke (Risskov)  
Alder: 23 år  
Grad: 4. dan  
Klub: Risskov Taekwondo Klub  
Studie: Medicin (4. Semester)  
Bedste resultat: VM-bronze, EM-sølv, EM-bronze, World Beach Games guld  
 
Annaline Faye Søeberg (Herlev)  
Alder: 20 år  
Grad: 3. dan  
Klub: Herlev Taekwondo Klub  
Studie: Bioanalytiker (2. semester)  
Bedste resultat: VM-sølv, 2 x EM-guld, US-Open guld,  
 
Den danske trio bruger weekenden på de sidste forberedelser, inden konkurrencen begynder mandag 
morgen. Her er konkurrenceformatet ændret en lille smule i forhold til de velkendte WT-organiserede 
mesterskaber. Der konkurreres efter cut-off-systemet, som vi kender det fra nogle mesterskaber, men i 
finalen skal gennemføres en Recognized Poomsae og en FreeStyle og netop denne kombination er et noget 
anderledes format, end det man normalt konkurrerer under, hvor det er enten Recognized Poomsae eller 
FreeStyle, men til Unversiaden skal finalen altså afgøres med et gennemløb af hver disciplin.  



”Jeg synes at det er et spændende tiltag. Det gør at udøverne er nødt til at være meget mere alsidige og 
nærmest specialister i 2 discipliner, altså både Recognized Poomsae og FreeStyle og det er en svær 
kombination, men lige præcis derfor ser jeg en styrke hos Freja, Sofie og Annaline, for de har alle 3 har 
konkurreret i begge discipliner og kan tage en masse erfaring med fra flere års træning og opvisninger med 
DTDT”, udtaler den forventningsfulde coach til Dansk Taekwondo Forbunds hjemmerside inden afrejsen til 
Italien.  
 
Du kan følge de danske udøvere og konkurrencerne ved Universiaden på: www.fisu.tv  
 
Med sportslig hilsen  
Coach, Kim Drube  
Tlf. +45 4183 2123 
  

https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.fisu.tv


Udtagelser U21 EM og Junior EM 
4. juli 2019 

 

TEU - kamp ønsker alle atleter og klubber tillykke med deres udtagelser i forbindelse med de 
kommende mesterskaber.  

Der er fra TEU’s side lagt vægt på atleternes udvikling, og landsholdstræneren vil løbende evaluere 
træningsindsatsen frem mod de forskellige mesterskaber.  
Landsholdstræneren forbeholder sig dermed også retten til ændringer såfremt der ikke ses en 
formstabilitet frem mod stævnet.  
 
 
TEU – kamp  
Yderligere henvendelser til:  
Farooq Rashid  
juniorem2019@sportstalent.dk  
 
 
U21 EM 
 
-54 Amine Derai Risskov Taekwondo Klub  
-54 Ricki Farnes Hwarang Rødovre  
-58 Tobias Hyttel Hwarang Rødovre  
-58 Omer Dawoud Vejle Taekwondo  
-63 Jalal Mahnu Hwarang Rødovre  
-68 Abdullah Amer Nørrebro Taekwondo  
-68 Ilia Jameian Kolding Huma  
-74 Junas Shareef Nørrebro Taekwondo  
-74 Otto Jørgensen Nørrebro Taekwondo  
-80 Marcus Knudsen Proud Lions Fredericia  
-49 Shantelle Mendoza Hwarang Rødovre  
-49 Louise Lyngbæk Hwarang Rødovre  
-53 Mansouria Derai Risskov Taekwondo  
-53 Lisa Sørensen Brande Taekwondo  
-57 Cille Nielsen Hwarang Rødovre  
-57 Rebekka Diallo Brande Taekwondo  
-62 Kathrine Nordentoft Esbjerg City Taekwondo  



-62 Caroline Rasmussen Risskov Taekwondo Klub  
-67 Jasmin Andersen Aarhus Vest Taekwondo  
-67 Ayda Jameian Kolding Huma  
73+ Natalie Lauridsen Brande Taekwondo  
 
 
Junior EM  
 
-45 Malik Freijeh RisskovTaekwondo Klub  
-51 David Liu Hwarang Taekwondo  
-55 Tobias Hyttel Hwarang Taekwondo  
-55 Hamad Setta Hwarang Taekwondo  
-59 Omer Dawoud Vejle Taekwondo  
-73 Thomas Bjelstrand Copenhagen City Taekwondo  
78+ Marcus Knudsen Proud Lions Fredericia  
-44 Micaela Michelsen Copenhagen City Taekwondo  
-49 Jade Castillo Albertslund Taekwondo  
-52 Carla Fjordby Vejle Taekwondo  
-55 Cille Nielsen Hwarang Taekwondo  
-55 Yasmin Dahmani Hwarang Taekwondo  
-59 Hafsa Chtioui Albertslund Taekwondo  
-63 Kathrine Nordentoft Esbjerg City Taekwondo  
+68 Cecilie Frank Proud Lions Fredericia  
  



Udtagelse Kadet VM 2019 
27. juni 2019 

 

TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved Kadet VM. 

TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved Kadet VM i Tashkent, Uzbekistan, 
fra 7. August 2019 - 10. August 2019  
Celina Fernandez - Rødovre  
Female -47 kg.  
August Storm Bruun - Rødovre  
Male -37 kg.  
Carot Christophersens - Tan-Gun var også udtaget til VM, men har valgt ikke at deltage i VM i denne om 
gang  
Dansk Taekwondo forbund ønsker dem alle held og lykke  
Hilsen  
TEU-Kamp 
  



Michael Winther stopper. 
25. juni 2019 

 

Det er med beklagelse, at jeg må skrive følgende: 

Michael Winther har af personlige årsager valgt at trække sig fra posten som administrator i 
landsholdsledelsen. Michael har igennem en årrække ydet en stor indsats og arrangeret nogle succesrige 
ture rundt i verden.  
 
Jeg vil gerne takke Michael for det og ønsker held og lykke fremover.  
 
TEU og LHL er i gang med at finde ud af hvordan opgaven skal løses fremover.  
 
Med venlig hilsen / Best regards  
Michael Gandø  
Dansk Taekwondo Forbund  
Formand Eliteudvalg Teknik  
TLF: +45 27525622  
Mail: teknik@taekwondo.dk  
  



OBS Politiet advarer: Svindlere har fået et 
godt øje til idrætsforeninger 
24. juni 2019 

 

Ferieperioder er højsæson for ”formandsbedrageri” via fx e-mails, hvor foreninger franarres 
oplysninger eller pengebeløb ved, at afsenderen udgiver sig for at være formand i foreningen. 

Svindlere fra både ind- og udland har fået et godt øje til foreninger i Danmark: Op mod halvdelen af alle 
denne type anmeldelser kommer i dag fra foreninger, oplyser Politiet. 
 
Svindlernes fremgangsmåde 
Bedrageriet foregår typisk via e-mail, hvor en svindler sender en e-mail til f.eks. kassereren i en forening fra 
en e-mailadresse, der – på overfladen – ligner formandens. Budskabet i mailen er, at "formanden" har brug 
for, at der bliver overført et bestemt pengebeløb, og at det haster. 
 
Reagerer man på e-mailen, vil svindleren typisk følge op med en e-mail med de kontooplysninger, der 
ønskes overført penge til samt bede om at få tilsendt en kvittering for overførslens gennemførsel. 
 
Ferieperioder er højsæson for bedrageri-sager  
I ferieperioder er medarbejdere eller frivillige i organisationer ofte afskåret fra jævnlig kontakt med 
hinanden , og det udnytter svindlerne. 



 
Hold derfor et vågent – og skeptisk – øje med mails fra formænd eller andre i forbundet, som pludselig 
beder om at få overført et større eller mindre pengebeløb. 
 
De bedste råd  
Hvis det er muligt, så undlad at have offentligt tilgængelige oplysninger om bestyrelsesmedlemmer på 
forbundets hjemmeside. Oplys i stedet en hovedmail for kontakt til foreningen. 
 
Sørg desuden for, at I har en robust procedure. I kan fx indføre en regel om, at der altid skal rettes personlig 
henvendelse til afsender ved anmodning om store beløb, ligesom I kan overveje at indføre en regel om, at 
der skal mere end én person til at godkende en transaktion - og gerne via andre kanaler som fx SMS. 
 
Er ulykken sket, så reager hurtigt ved at kontakte politiet og banken. Måske kan I nå at stoppe overførslen.  
 
 
 
Typiske kendetegn på svindelmails: 
 
1. Personlig stilet. Svindleren har gjort sit forarbejde og har stilet e-mailen personligt med det rigtige navn. 
Typisk vil afsenderen være formanden, et bestyrelsesmedlem i foreningen eller en kasserer.  
 
2. Det haster. Svindleren opstiller typisk en meget kort tidsfrist for overførslen og spørge, om modtageren 
har tid til at overføre betalingen nu-og-her.  
 
3. Udenlandske beløb. Svindleren vil typisk bede om beløb i udenlandsk valuta. Der er ofte tale om EURO 
eller Britiske Pund.  
 
4. Kort og kontant. En bedragerisk e-mail vil oftest være kortfattet og holde sig til pointen: at der skal 
overføres nogle penge hurtigt.  
 
5. Mærkelige formuleringer og fejl. Ofte bærer svindlermails præg af at have været gennem et 
oversættelsesprogram.  
 
6. Fortsætter korrespondancen. Svarer du på mailen, vil gerningspersonen indgå i en korrespondance med 
dig og typisk følge op med oplysninger om de kontooplysninger, der ønskes overført penge til. 
  



Invitationer til: 
20. juni 2019 

 

Kukkiwon Master Instruktor Course og Kukkiwon Hosinsul Course 

 
 
Ligger nu på DTaF’s hjemmeside under kalender. 
 
 
Yderligere spørgsmål  
Søren Holmgård Knudsen  
+45 2466 4872  
  



Sommerlejr 2019 - Massere af aktiviter for 
teknikere og kæmpere 
20. juni 2019 

 

Nyhed til alle kæmpere og teknikere på sommerlejren 

Kom og oplev en masse forskellige former for teknik - og kamptræning på året sommerlejr.  
 
For teknik vil du kunne prøve: 
 
Træning med det Danske tekniklandshold. Kom og oplev tekniktræning på højeste plan og bliv trænet af 
landsholdstræneren og hans assisterende trænere. Under Tema træningen “Træn med Landsholdet" 
 
Banetræning. Udfordre dig selv eller din ven ved, at gå banetræning under opberservation af landsholdets 
trænere. Her vil du får sparring og træne hvordan du konkret gør på banen. 
 
For kæmpere vil der være mulighed for at:  
 
Træne med det Danske kamplandshold. Der vil være mulighed for at træne med landsholdstræneren hvor 
flere af de dansk landsholds kæmpere vil fungere som hjælpetrænere under Tema træningen “Træn med 
Landsholdet" 
 
Kom og få inspiration til begynder kamptræning. Få inspiration til jeres kamptræning i klubben, her vil 
flere af de danske landsholds kæmpere være til stede og fungere som hjælpetrænere på Tema træningen 
”begynder kamptræning”  
 
EM og VM forberedelse. Kadet VM, U21 EM, Junior EM og Kadet EM er lige om hjørnet, derfor vil der være 
mulighed for at få kamptræning på højt niveau. Træningen er forbeholdt udtaget kæmpere, men skulle du 
være interesseret så kontakt Mickey Svendsen på coachmickey@me.com 
  



Sommerlejr 2019 
18. juni 2019 

 

Nyhed på Sommerlejr 2019  

Kom og træn med to stærke kvinder på sommerlejren 2019! 
Karin Schwartz og Lisa Gjessing Kjær er nogle af de mest vindende kvinder i Dansk Taekwondo. 
 
Karin Schwartz har vundet OL sølv, europamesterskaber og er tyve gange Danmarksmester i træk. 
Lisa Gjessing Kjær har vundet guld ved europamesterskaber og verdensmesterskaber i Para Taekwondo. 
Søndag d. 7. juli vil der være træning med Karin og Lisa. Træningen er for alle uanset alder og bælte farve.  
 
Ligeledes vil du også, Søndag, kunne møde Lisa, når hun holder foredrag om hendes kamp mod kræft og 
hvordan Taekwondo blev hendes terapi. 
 
Vi ses på sommerlejr 2019  
  



World Taekwondo Grand Prix i Rom. 
8. juni 2019 

 

Så er Sarah Malykke vejet ind til årets først Grand Prix i Rom.  

 
 
Sarah kæmper -49 kg. som er på i morgen søndag d. 9.juni.  
De starter først kampene kl. 13.30 søndag.  
 
I kan følge med live her.  
http://www.worldtaekwondo.org/  
 
Yderligere oplysninger  
Mickey Svendsen  
+45 2232 3990  
coachmickey@me.com  
  

http://www.worldtaekwondo.org/
mailto:coachmickey@me.com?subject=Kontakt%20-%20GP%20Rom


Greetings from World Taekwondo. 
7. juni 2019 

 

We are kindly sending you WT's activities (articles and videos) in Italy prior to the Roma 2019 WT 
Grand Prix.  

Dear World Taekwondo Family,  
[World Taekwondo President enrolled in Hall of Fame for Sport Culture in Matera]  
- http://aroundtherings.com/site/A__76929/Title__World-Taekwondo-President-enrolled-in-Hall-of-
Fame-for-Sport-Culture-in-Matera/292/Articles  
http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-president-enrolled-in-hall-of-fame-for-sport-culture-
in-matera/ 
[World Taekwondo Demonstration Team perform at iconic Piazza di Spagna in Rome]  
- http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-demonstration-team-perform-at-iconic-piazza-di-
spagna-in-rome/  
[Highlight of WT Demonstration Performance in Lecce, Italy]  
- http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-lecce-italy-2/  
[Highlight of WT Demonstration Performance in Matera, Italy]  
- http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-in-matera-italy/  
[Highlight of WT Demonstration Performance in Napoli, Italy]  
- http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-napoli-italy/  
[Highlight of WT Demonstration Performance in Milano, Italy]  
- http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-milano-italy/  
[Highlight of WT Demonstration Performance in Torino, Italy]  
- http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-torino-italy/  
 
Sincerely yours,  
Communication  
World Taekwondo&nbsp; 
  

http://aroundtherings.com/site/A__76929/Title__World-Taekwondo-President-enrolled-in-Hall-of-Fame-for-Sport-Culture-in-Matera/292/Articles
http://aroundtherings.com/site/A__76929/Title__World-Taekwondo-President-enrolled-in-Hall-of-Fame-for-Sport-Culture-in-Matera/292/Articles
http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-president-enrolled-in-hall-of-fame-for-sport-culture-in-matera/
http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-president-enrolled-in-hall-of-fame-for-sport-culture-in-matera/
http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-demonstration-team-perform-at-iconic-piazza-di-spagna-in-rome/
http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-demonstration-team-perform-at-iconic-piazza-di-spagna-in-rome/
http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-lecce-italy-2/
http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-in-matera-italy/
http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-napoli-italy/
http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-milano-italy/
http://www.worldtaekwondo.org/wt-demonstration-performance-torino-italy/


Aflysning af Rødovrestævnet den 15+16 
juni 2019. 
7. juni 2019 

 

Det giver virkelig stof til eftertanke for DTaF’s nyetablerede stævneudvalg, at skulle arbejde videre 
med endnu en aflysning af et stævne i DTaF pga. manglende deltagere fra DTaF’s klubber.  

Der vil nu blive sat gang i en evaluering af, hvad der virkelig skal til for at få deltagere nok til stævner i DTaF 
regi!  
Nedenstående er det jeg i går aftes modtog fra Rødovre TKD Klub.  
Det er med stor beklagelse, at vi som arrangør må meddele, at Rødovre stævnet 15. &amp; 16. juni 2019, 
desværre bliver aflyst, grundet alt for få tilmeldte.  
Som arrangører er vi utrolig kede af dette, mest fordi vi havde glædet os til at afprøve de mange nye tiltag 
ved danske stævner.  
Vi takker alle der har bakket op om stævnet, men sender også en opfordring til de mange klubber der 
efterlyser breddeaktiviteter om at bakke mere op, når tilbuddene er der.  
Fra Rødovres side, vil vi ønske alle en fantastisk sommer, og opfordre til at kigge mod næstkommende store 
forbundsaktivitet, Sommerlejren som er lige rundt om hjørnet.  
Alle klubber vil selvfølgelig få refunderet deres tilmeldingsgebyr ved henvendelse på følgende mail: 
roedovretaekwondo@gmail.com  
 
TEU Kamp vil snarest komme med en opdatering vedr. mesterskabsudtagelser  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
2466 4872  
Formand, DTaF  
  

mailto:roedovretaekwondo@gmail.com?subject=Rødovre%20stævne


1st WTE Education Festival Camp 
6. juni 2019 

 

1-3 August 2019 in Trelleborg, Sweden. 

 
 
Focusing on educating and developing taekwondo coaches, athletes and referees, Taekwondo Europe 
introduces the 1st WTE Education Festival Camp that will be realized on 1-3 August 2019 in Trelleborg, 
Sweden. The inaugural WTE education camp aims to educate and upgrade referees', coaches', trainers' and 
athletes' taekwondo skills and knowledge, through a series of educational courses in a wide area of topics 
associated with the sport of taekwondo and not only.  
From sports nutrition to training techniques and from coaches seminar to referees workshop, WTE aims to 
build the educational foundation able to elevate its participants' sporting skills, create a strong network 
among the taekwondo family members and enhance educational and self improvement initiatives within 
taekwondo, both as a sport and a way of living.  
The educational courses are taught by recognized personalities of the taekwondo family and the sports 
environment in general, while there will also be realized a coaches' seminar during the event, for all new 
coaches that want to acquire their Coach Card License.  
  



DTaFs reviderede love. 
27. maj 2019 

 

Vedtagelser efter Repræsentantskabsmøde er uploadet til hjemmesiden. 

 
 
Find de nye love på siden HER 
https://www.taekwondo.dk/forbund/love-og-politikker/ 
 
Direkte link HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Dansk%20Taekwondo%20Forbund%

20-%20Love%202019.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/love-og-politikker/
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Dansk%20Taekwondo%20Forbund%20-%20Love%202019.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Dansk%20Taekwondo%20Forbund%20-%20Love%202019.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Dansk%20Taekwondo%20Forbund%20-%20Love%202019.pdf


Slagelse Taekwondo forsøger sig med 
teknik 
23. maj 2019 

 

Slagelse taekwondo klub har benyttet sig af DTaF’s tilbud om hjælp til opstart af stævneteknikhold 
og har således haft Lis Borring (assisterende landsholdstræner) på besøg i klubben et par gange 
m.h.p. både at instruere elever og også sørge for at ”klæde en instruktør på” fra klubben, som kan 
overtage når Lis Borring slipper taget. Man kan læse om denne mulighed på Blog fra forbundet den 
5. februar. 

Lis var første gang i klubben lørdag den 4. maj – hvor 12 nysgerrige udøvere havde valgt at bruge deres 
lørdag på at deltage.  
I denne første træning blev der orienteret om ”stævneteknik træning”, regler m.m. og desuden blev 
eleverne gennem 3 timers forløb inspireret til dette spændende område m.h.p. at klubben fremover 
opretter hold som så forventes at deltage til teknikstævner. 
 
”Det var en stor udfordring for mig som træner eftersom feltet lå fra 8 årig rød monbælte op til voksne 
rødbælter og en enkelt 2. poom. 
Vigtigt var det at der var træning tilpasset til alle og det blev faktisk en succes.” 
 
Efter lidt info og opvarmning blev der trænet helt basale grundteknikker stande og håndteknikker med 
fokus på akkuratesse. Og efterfølgende (efter grundig udstrækning) gjaldt det spark. 
 
Til slut blev der trænet poomseer med fokus også på akkuratesse. Her var der opdeling i grupper – så de 
yngste trænede Il Jang og de højeste bælter Pal Jang og Kuryo. 
 
Ved den afsluttende evaluering mente de fleste at det både havde været sjovt, lidt hårdt og spændende, man 
havde lært en masse nyt og tiden var gået rigtig hurtigt.  
”Især var jeg imponeret over de yngste pigers koncentration og fokus i 3 timer blot med få pauser….. og 
væsentligt at det også havde været sjovt !” 
Klubben havde allerede på forhånd udpeget den træner, der havde lyst til at have ansvaret for dette hold. 
Det er en ”voksen mand” Ronni Ljungdal (1. Dan – meget snart 2. Dan) men uden stævneteknik-erfaring. 
Så derfor var Lis Borring i Slagelseklubben igen lørdag den 18. maj for at instruere Ronni i hvordan han kan 
træne teknikholdet.  



Holdet er hermed en realitet og træner hver lørdag. Det er så aftalt at holdet kan få besøg af Lis 2-3 gange 
endnu efter behov.  
 
Er jeres klub interesserede i samme forløb så send en mail til Lis : lb@borngros.dk 
  



Når skaden er sket. 
21. maj 2019 

 

Overordnet vejledning ved tandskader.  

 

 

På hjemmesiden er der nu lagt en beskrivelse af, hvad du skal gøre når skaden er sket.  
Du kan finde vejledningen HER. 
https://www.taekwondo.dk/medlem/forsikring/ 

  

https://www.taekwondo.dk/medlem/forsikring/
https://www.taekwondo.dk/medlem/forsikring/


Kurser på Sjælland 2020 og 2021. 
20. maj 2019 

 

Vi mangler ansøgninger.  

Vi mangler to klubber, i Jylland, til afholdelse af Træner 2A og 2B i 2021.  
 

 

 

 

Men så mangler vi Sjællandske klubber til afholdelse af alle kurser i 2020 og 2021.  
 

 

 
 

Derfor laver vi endnu en "runde", hvor I kan ansøge.  
 

 

Det sker via kalenderen her: https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/  
 
Deadline er fredag 14 juni.  
 
 

Herefter vil tildeling ske efter "først til mølle princippet". 
  

https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/
https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/


2019 World Taekwondo Championships 
Manchester 
20. maj 2019 

 

Landholdtræneren siger følgende om Danmarks indsats til VM 2019  

"VM for vores landshold er nu forbi, og set fra et sportsligt perspektiv har vi nok ikke helt formået at være 
bedst når det gælder. Tobias leverede dog en indsats der tegner et billede af at vi med mere flid, 
tålmodighed og endnu skarpere setup, på sigt kan begynde at være med i den gode ende.  
Holdet er helt klart på vej til at blive sammentømret, hvilket er et af de fundamentale skridt på vejen mod at 
skabe et gennembrud.  
VM giver desuden anledning til at kigge indad, og der skal uden tvivl med det der sker på højeste plan, 
justeres på vores nuværende setup - herunder træning og indstilling samt valg af strategi.  
De lande / udøvere der dominerer er på ingen måde u-overvindelige, og jagten er nu sat ind på at få lukket 
hullet fra os til dem, og for at gøre det, er der en række ting der skal rykkes på. En af de vigtigste af dem 
bliver helt klart at få hver enkelt kæmper defineret og specialiseret under så konkurrence nære forhold 
som overhovedet muligt.  
Jagten er som sagt sat ind, og meterskabet har skabt en ild der gør at vi nu sætter fuld fart frem imod det 
kommende U21 EM, hvor jeg er sikker på at hullet allerede er blevet mindre. Vi vil gøre alt for at være med 
helt fremme og vi kommer til at vise os fra vores bedste side. Jeg har stor tillid til at vores udøvere med en 
forbedret indsats, kommer til at vise karakter når det gælder.  
Så watch out, Denmark is coming ! "  
Det danske VM hold består af: Tobias Hyttel, Otto Herlev Jørgensen, Casper Morild, Shanettel Mendoza, 
Sarah Malykke, Louise Christensen og Natalie Lauridsen.  
Tobias, Otto og Natalie var i kamp torsdag:  
Tobias vinder første kamp over Usbekistan, men taber anden kamp til Tyrkiet. Otto taber til Canada i første 
kamp  
Natalie er sidste dansker i kamp den dag, men må også se sig slået at Tyskland i første kamp  
Fredag var det Shantelle, Louise og Casper, alle 3 taber til henholdsvis Tunesien, Sverige og Hviderusland  
Sarah er den eneste vi har lørdag, Sarah sidder over i første runde, og skal møde vinderen af Sverige og 
Italien. Sarah taber senere til Italien, som slog Sverige i første kamp  
På billedet ses hele holdet sammen med Landstræneren Lennart Theilgaard. Hele holdet er tilbage i 
Danmark igen mandag middag. 
  



2019 World Taekwondo Championships 
Manchester 
18. maj 2019 

 

Lørdag 18. Maj skal Sarah Malykke (Risskov) kæmpe som sidste dansker til dette VM. 

 
 
Sarah sidder over i første kamp 618 og skal i kamp møde vinderen af Sverige / Italien  
Husk at følge med live. 
  



2019 World Taekwondo Championships 
Manchester 
17. maj 2019 

 

På 3. dagen til VM i Manchester har Danmark 3 nye kæmpere på. 

 
 
Shantelle Mendoza -49 kg. (Rødovre)  
Louise Christensen -57 kg. (Copenhagen City)  
Casper Morild -74 kg. (Copenhagen City)  
Shantelle er første der skal på, med kamp nr. 103 mod Tunesien  
Casper har kamp nr. 705 mod Hviderusland og til sidst er det Louise med kamp nr. 309 mod Sverige  
Huske at følge med på Live streaming i morgen  
Hilsen  
Mickey Svendsen  
Head of Team  
VM 2019 
  



Følg med i VM i Manchester via en ny app 
fra WT GMS. 
16. maj 2019 

 

Samt andre fremtidige events.  

 
 
Kan tilgås som gæst eller via din GAL/GOL login.  
Find "WT Events", hvor du downloader dine apps.  
God fornøjelse.  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen 
  



VM 2019 i Manchester 
16. maj 2019 

 

Ayda Jameian ikke med til VM 2019 

Det er med stor beklagelse at vi må melde, at Ayda Jameian ikke har fået indrejse tilladelse til Manchester, 
England. Og derfor misser VM 2019  
Ayda og Abbas har fået forkert vejledning fra den engelske ambassade i Danmark, samt de engelske 
myndigheder.  
Eventuelle spørgsmål rettes til nedenstående  
Hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
+45 2466 4872 
  



2019 World Taekwondo Championships 
Manchester 
15. maj 2019 

 

I morgen torsdag d. 16. maj starter VM alvor for Danmark og vi har følgende 3 der skal i kamp: 

 
 
Natalie Lauridsen +73 kg. (Brande)  
Tobias Hyttel -54 kg. (Rødovre)  
Otto Herlev Jørgensen -68 kg. (Nørrebro)  
Kampstart i morgen torsdag er 09.30 (Lokal tid + 1 time til Danmark)  
Tobias har kamp 504 mod Usbekistan  
Otto har kamp 706 mod Canada  
Natalie har kamp 110 mod Tyskland  
Kamplisterne for i morgen kan ses her:  
http://kickingforglory.com/…/…/thursday-16th-may-draw-sheet/  
Link til livestream kommer først på dagen, men de bliver offentligtgjort her sammen med alt andet relevant 
information om VM:  
http://kickingforglory.com/  
Hilsen  
Mickey Svendsen  
Head of Team  
VM 2019 
  

http://kickingforglory.com/…/…/thursday-16th-may-draw-sheet/
http://kickingforglory.com/


Spørgeskema udsendt til alle klubber 
14. maj 2019 

 

Undersøgelse 

Kære Klubber, 
 
DTaF har et ønske om at gøre sit kommunikation- og informationsniveau endnu bedre.  
Derfor har vi udarbejdet en undersøgelse, der skal være med til at guide os i den rigtige retning. 
Spørgeskemaet er udsendt til alle klubber og kan besvares frem til d. 10.06.2019. 
 
Tusind tak for jeres hjælp, 
 
Mvh  
DTaFs Bestyrelse  
  



VM2019 Manchester. 
13. maj 2019 

 

Så er det danske team akkrediteret uden problemer.  

 
 

Vist det største senior kamp landshold siden VM 2009 i København 😁.  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
  



Vores landshold er VM klar. 
13. maj 2019 

 

Se her en lille apetizer med Shantelle Mendoza 

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/390141341597180/ 

  



Vores landshold er nu klar til VM i 
Manchester næste uge. 
11. maj 2019 

 

Her en lille apetizer med Casper Morild 

 
 
Se video HER 
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/376530443205407/ 

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/376530443205407/


Vores landshold tager i næste uge til VM. 
8. maj 2019 

 

Her en lille apetizer med Natalie 

 
 
Se video HER 
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/400572683829211/ 

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/400572683829211/


2019 Danish Open 
8. maj 2019 

 

Da der desværre har været for få tilmeldinger til stævnet 25-5-2019 aflyses dette og der forsøges 
igen med et Danish Open d. 31-8-2019.  

Vi håber med dette at der så kommer tilmeldinger nok til at gennemføre et Danish Open i Danmark, som en 
tradition hvert år som hidtil.  
De klubber som har indbetalt deltagergebyr til stævnet, kan vælge at få beløbet refunderet, eller overført til 
stævnet 31-8-2019.  
Der skrives til Sachmann@mail.dk om man ønsker overført eller flyttet gebyr.  
Med venlig hilsen  
Anders Banzon  
Stævneadministrator-teknik  
  



DTaF HANMADANG 
7. maj 2019 

 

En taekwondodag for alle store som små med fokus på alt det som taekwondo rummer. 

DTaFs Hanmadang er udarbejdet som et setup, hvor klubberne kan vise, hvad de går og nørkler med i deres 
daglige træning. Der kan være fokus på alt fra alsidig-taekwondo, styrke, hurtighed og udholdenhed. Vi vil 
bare gerne se, hvordan jeres taekwondo ser ud!  
 
DTaFs Hanmadang er lavet for klubberne til klubberne. Det vil sige at det udstyr og materiale, der er 
indkøbt og udarbejdet er tilgængeligt til lån for de klubber der måtte ønske det. DTaFs Hanmadang dag 
behøver aldrig at være ens, så der er altid plads til udvikling og mulighed for at sætte sit præ på sin 
Hanmadang!  
 
HVAD KAN HANMADANG KONCEPTET BRUGES TIL? 
1.DTaF Hanmadang er et tiltag til alle, der elsker taekwondo, men som vil andet end teknik og kamp. Der er 
fokus på at udleve nogle af de mange taekwondoprincipper, der guider idrætten. 
2.DTaF Hanmadang handler ikke om at vinde eller tabe, men om at styrke sammenholdet i sporten, klubben 
samt klubberne imellem. 
3.DTaFs Hanmdang giver klubberne en mulighed for at arbejde frem mod et mål, hvor både 10. kups og 
10.dan kan være med.  
4.DTaF Hanmadang skal være med til at styrke klubbernes evne og lyst til at lave flere opvisninger i det 
lokale miljø. 



 
DTaF første Hanmadang sker lørdag d. 8. juni i Nørrebrohallen, her er alle klubber inviteret til en fantastisk 
dag med en masse taekwondo. DTaF Hanmadang afholdes i forbindelse med Nørrebro Taekwondos 
Get2sports stævne.  
 
DTaFs Hanmadang d. 8. juni tager udgangspunkt i tre forskellige baner som klubberne kan afprøve og vise 
deres evner på.  
 
Tilmelding og mere information kan findes under den officielle invitation, som du finder her:  
HER 
https://www.taekwondo.dk/media/1339/2019-06-08_DTaFsHanmadang_Invi.pdf 
 
Spørgsmål kan rettes til Kasper Bolmgren, Udvikling@taekwondo.dk  
  

https://www.taekwondo.dk/media/1339/2019-06-08_DTaFsHanmadang_Invi.pdf
https://www.taekwondo.dk/media/1339/2019-06-08_DTaFsHanmadang_Invi.pdf


Vores landshold er ved at være VM klar. 
6. maj 2019 

 

Her en apetizer med Otto Jørgensen. 

Se video HER 
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/2001831203259104/ 

  

https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund/videos/2001831203259104/


Referat Repræsentantskabsmøde 2019 
1. maj 2019 

 

27/4-2019 i Odense 

Find referatet HER. 
https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/ 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/


Information ang. Danish Open 2019 
1. maj 2019 

 

I invitationen for Danish Open 2019 står der at der kræves GAL/GOL licens for alle A-grupper. Dette 
er en fejl, der kræves ikke licens til dette stævne, da det ikke er et officielt A-Class stævne.  

Information about Danish Open 2019.  
The invitation for Danish Open 2019 states that GAL / GOL license is required for all A-groups.  
This is a mistake as it is not an official A-Class event.  
 
Med venlig hilsen / Best regards  
Anders Banzon  
Tournament director DTaF  
  



Åben Bruttosamling 
30. april 2019 

 

Lørdag den 11. maj – Søndag den 12. maj i Frederikssund 

Læs mere HER 
https://www.taekwondo.dk/danske-landshold/teknik/ 

  

https://www.taekwondo.dk/danske-landshold/teknik/


Early bird til Rødovre open d. 15-16. juni 
30. april 2019 

 

Tilbud ved tidlig registrering til Rødovre Open 2019 er blevet forlænget. 

De nye datoer er som følgende 
Registration fee:  
Before May 10 th 2019 €50,- / DKK 350,-  
After May 10th & before May 20th 2019 €60,- / DKK 450,- 
After May 20th & before June 10th 2019 €65 / DKK 500,- 
Registration after deadline is possible until June 14th 2019 €100,- / DKK 750,- 
 
Info om betaling mm. kan findes i den officielle invitation. 
  



OBS Vedrørende tilmeldingen til Rødovre 
open B-Class d.16. juni 2019 
30. april 2019 

 

Rødovre Open 

Hwarang Rødovre Open og Dansk Takewondo Forbund, afholder i forbindelse med Rødovre open 
puljestævne for B-Class(børn og cadet) kæmpere søndag d. 16. juni. 
 
Grundet dette nye format har det været en nødvendighed at justere aldersgrupper og vægtklasser.  
 
Disse nye klasser gør at det har være nødvendigt at oprette en separat tilmelding. Tilmeldingen forgår 
gennem en online registrering, linket til denne findes i den officielle invitation.  
 
Atleter der allerede har tilmeldt sig gennem Ma-Regonline vil blive kontaktet af DTaF. 
 
Puljestævnet er et forsøg på at skabe en bedre stævnestruktur, derfor er den ikke perfekt endnu, så vi er 
åbne for ideer og forslag. 
 
Spørgsmål kan rettes til DTaFs udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, Udvikling@taekwondo.dk 
  



DM 2019 flytter lokation og dato. 
29. april 2019 

 

DM 2019 

Efter en dialog med arrangøren er DM 2019 er hovedbestyrelsen i DTaF blevet informeret om, at det ikke er 
muligt at afholde DM i Fredericia.  
Bestyrelsen er selvfølgelig kede af dette, men takker Fredericia Taekwondo for deres indsats. 
Der er dog allerede fundet en løsning for afholdelse af DM 2019.  
Efter en snak med de andre ansøgere, er det med glæde at DTaF kan melde at DM 2019 vil blive afholdt i 
Skanderborg, med Skanderborg Taekwondo - Moo Sa som arrangør.  
Grundet ændringen af lokation har det været nødvendigt at flytte datoen for DM, således at det vil blive 
afholdt lørdag d. 23. november 2019. 
 
Spørgsmål til ændringen kan sendes til DTaFs formand Søren Holmgaard Knudsen, 
formand@taekwondo.dk 
  



DTaF's Repmøde 2019. 
28. april 2019 



 



Betegnelsen HB/hovedbestyrelsen blev nedlagt og erstattet af "bestyrelsen". 

2 nye i bestyrelsen er Tina Kim Slot og Michael Gandø.  
Stort velkommen til dem.  
 
Tina kommer til at arbejde med bredde og Para.  
Michael kommer til at arbejde med TEU TEKNIK og Anti Doping.  
 
Billedet er taget af Rasmus Jørgensen, Viborg TKD og hans drone. Tak for det Rasmus!  
 
Glæder mig til at komme i gang i den nye bestyrelse,  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, DTaF  
  



Rep. 2019 
18. april 2019 

 

Så er det samlede materiale klar 

Find det HER 
https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/rep_2019_materiale/ 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/rep_2019_materiale/


TEU og UC for kamp justere krav. 
16. april 2019 

 

Efter dialog mellem TEU-kamp og UC-cheftrænerne, er det blevet besluttet at ændre den 
træningsmængde, som udviklingscentrene i kamp skal tilbyde ugentligt. Ligeledes opdateres 
kravene til de obligatoriske træninger, som Cadet- og Junioratleterne skal deltage i ugentligt. 

Ændringerne skal sikre, at der er fokus på atleternes udvikling gennem kvalitetstræning og ikke kun 
mængden. Ligeledes frigives hermed tid til, at atleterne kan træne mere i egen klub. Dette skal sikre, at de 
pågældende teknikker og taktikker, der arbejdes på i UC, kan forbedres i samarbejde med klubtrænerne.  
 
For udviklingscentrene gælder der pr. dags dato følgende regler for træningsmængde. Det er nu 
obligatorisk for UC at tilbyde tre træninger om ugen, hvor en af disse skal være cadettræning og en skal 
være en åben træning. 
 
For atleterne, der er tilknyttet et UC gælder pr. dags dato følgende regler. Cadetter skal træne en gang om 
ugen i UC. For Juniorudøvere ændres kravet fra to træninger til en træning om ugen. I tilfælde af udtagelse 
til landsholdet, er det landsholdstræneren der definerer træningskravet for den enkle atlet. 
 
Specielt for UC VEB. 
Grundet det store geografiske område UC VEB dækker, og de afstande atleter samt trænere skal 
transporteres, fastholdes træningsmængden på de fire ugentlige træninger. Træningskravene til udøveren 
følger stadig de nye krav. Ligeledes er TEU kamp i dialog med UC VEB om bedst mulige støtte, således at 



produktet af UC stadig har et højt niveau.  
 
De nye regler er gældende pr. dags dato 
 
Spørgsmål vedrørende de nye regler kan rettes til TEU Kamp. 
kamp@taekwondo.dk 
  



Find ting på hjemmesiden. 
15. april 2019 

 

Hvis du synes det kan være lidt svært at finde ting på hjemmesiden, så læs her. 

 
 
 
 
Hvor finder jeg f.eks. afhandlinger, pensum samt HB-referater?  
 
 
Lær let at bruge søgefunktionen eller siden "Find".  
 
 
Læs vejledning HER 
. 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Vejledninger/Vejledning%20-

%20Hvordan%20finder%20jeg%20ting%20paa%20DTaFs%20hjemmeside.docx.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Vejledninger/Vejledning%20-%20Hvordan%20finder%20jeg%20ting%20paa%20DTaFs%20hjemmeside.docx.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Vejledninger/Vejledning%20-%20Hvordan%20finder%20jeg%20ting%20paa%20DTaFs%20hjemmeside.docx.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Vejledninger/Vejledning%20-%20Hvordan%20finder%20jeg%20ting%20paa%20DTaFs%20hjemmeside.docx.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Vejledninger/Vejledning%20-%20Hvordan%20finder%20jeg%20ting%20paa%20DTaFs%20hjemmeside.docx.pdf


Nyhed WT GMS 
14. april 2019 

 

Der er nu åbnet op for at klubberne via CLUB ADMIN kan registrerer og forny medlemmers GAL og 
GOL. 

Det er klart, at der vil være en indkøringsfase for CLUB ADMIN og der kræver virkelig at CLUB ADMIN 
sætter sig ind i det for at medlemmer bliver oprettet korrekt.  
Der er stadig mulighed for at vælge den sikre, men lidt dyrere løsning ved at tilmelde og forny via DTaF.  
 
Se mere HER 
 
https://www.taekwondo.dk/staevner/gal-gol-licenser/ 
 
Der er sendt mail direkte til alle DTaF’s CLUB ADMIN’s  
 
Med venlig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
formand@taekwondo.dk  
+4524664872  
  

https://www.taekwondo.dk/staevner/gal-gol-licenser/
https://www.taekwondo.dk/staevner/gal-gol-licenser/
https://www.taekwondo.dk/staevner/gal-gol-licenser/


Ledige poster til hovedbestyrelsen 
9. april 2019 

 

Dansk Taekwondo Forbunds hovedbestyrelse har to ledige pladser til poster, som vil være en spændende 
udfordring for dem der har mod på det. Ligeledes er det en mulighed for at træde ind og sætte sit præg på 
den retning DTaF skal gå fremadrettet. Posterne ønskes besat til repræsentantskabsmødet d. 27. april 
2019.  
 
Skulle du være interesseret i en af posterne, så kan DTaF Formand Søren Holmgård Knudsen kontaktes på 
mail formand@taekwondo.dk eller telefon 24 66 48 72.  
 
De poster der ønskes besat er som følgende. 
 
Økonomi  
Den økonomiansvarlige i bestyrelsen har det overordnet ansvar for forbundets budgetter, regnskaber og 
udbetalinger. Den økonomiansvarlige er støttet af en professionel bogholder, hvilket gør at opgaverne 
nemmere håndteres. Den økonomiansvarlige ses også en kompetence til den generelle udvikling af 
forbundets. 
Den økonomiansvarlig vil ligeledes have mulighed for at oparbejde de meste effektive rutiner, indenfor 
rapportering, afregning og godkendelsesprocedure i DTaF.  
 
Opgaverne angående budgetter varetages i samarbejde med den områdeansvarlige, da vi i DTaF arbejder 
efter et treårige rammebudget.  
 
Opgaverne for den økonomiansvarlige er defineret således: 
- At have overblik over bugtetter i samarbejde med bogholder  
- At udarbejde årsregnskab til godkendelse af to revisor. 
- At godkende udbetaling ca. hver anden dag. 
- At opdaterer og udvikle forbundets økonomiprocesser. 
- Udvikling af DTaFs Strategiske spor 2  
 
Forventet tidsforbrug ca. 1-2 timer om ugen i forbindelse med godkendelser. Arbejdet med budgettet og 
regnskaber klares i løbet af en til to weekender i samarbejde med forbundets professionel bogholder. 
 
IT ansvarlig  
 
Den IT ansvarlige i bestyrelsen vil have det overordnet ansvar for udviklingen af bl.a. forbundets 
hjemmeside, Myfightbook mm. Den IT-ansvarlige vil i samarbejdet med DTaFs sekretariatet skulle udvikle 
de IT-områder der kan gøre det nemmere eller smartere at være klub i DTaF. Ligeledes vil den IT-
ansvarlige skulle være med til at oparbejder DTaFs IT-udvalg. 
 



Opgaverne for den IT-ansvarlige er defineret således: 
- At udvikling forbundets IT-platforme herunder hjemmesiden. 
- Opdatering af medlemisystemmer  
- Oparbejdelse af IT-udvalg. 
- At analysere, udvikle og implementere IT løsninger der skal gøre det nemmere at være klub i DTaF. 
- Udvikling af DTaFs Strategiske spor 2  
 
Forventet tidsforbrug ca. 1-2 timer om ugen.  
  



2019 International Taekwondo Master & 
International Taekwondo Hosinsul(self-
defense) Course in Denmark 
6. april 2019 

 

I samarbejde med Sim Uu Danmark og Kukkiwon er det lykkes at få 2 Kukkiwon kurser til Danmark 
i efteråret 2019.  

Der kommer flere oplysninger når de er forhandlet på plads. Men sæt allerede nu kryds i kalender. Blandt 
andet Hosinsul kurset er helt nyt i Kukkiwon regi.  
Med venlig hilsen  
Freddie Larsen, Sim Uu Danmark  
Søren Holmgård Knudsen, DTaF  
 
Se informationer/indbydelser i kalenderen. 
  



Dansk dominans ved 
Europamesterskaberne 
4. april 2019 

 

Det danske Teknik- og FreeStylelandshold har endnu engang bevist at de tilhører den absolutte 
elite, da de danske udøvere vender hjem med intet mindre end 15 EM-medaljer fra Tyrkiet og 
pokalen for næstbedste nation overall. 

Historisk dansk dobbeltsejr  
Blandt stævnets alleryngste deltagere, blev det til dansk dobbeltsejr for Cadet Piger 12-14 år. Her vandt 
Camille Jespersgaard La Cour (Skive) nemlig en utrolig flot guldmedalje i klassen og kunne efterfølgende 
lade sig hylde som nykåret Europamester. Blandt cadetterne, var de danske udøvere slet ikke færdige med 



at vinde de skinnende EM-medaljer, for den blot 12-årige EM-debutant Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) 
vandt nemlig EM-sølv i samme klasse og de to danske piger kunne træde op på medaljeskamlens 2 
fornemmeste trin til stor jubel og tonerne af ”Der er et yndigt land”.  
 
EM-sølv til Alba  
På den sidste konkurrencedag ved Europamesterskaberne i Poomsae og FreeStyle vinder den blot 15-årige 
Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) en flot EM-sølvmedalje og kan efter en utrolig flot præstation nu kalde sig 
vice-europamester, efter hun desværre måtte se sig slået af den nye kroatiske europamester med sølle 0,04 
point.  
 
Ny dansker overtager tronen  
Ved Europamesterskaberne for 2 år siden, blev Nikolai Kronborg (Herlev) Junioreuropamester i den 
individuelle klasse og de næste 2 år er tronen fortsat dansk, den besiddes nemlig af Bastian Tinggaard 
Byrgesen (Ikast), der vandt klassen Junior Herrer 15-17 år og derfor er ny dansk Junioreuropamester. 
Dermed blev Bastian dobbelt europamester, da han på stævnets førstedag vandt EM-guld i Junior Team 
sammen med Nikolaj Amby (Risskov) og Victor Frisch Schultz (Herlev).  
 
Danmark er Europas næstbedste nation  
Efter 3 spændende dage, kan den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang gøre boet op. Danmark 
vender hjem med 15 EM-medaljer: 6 Guld, 4 Sølv og 5 Bronzemedaljer. Derudover, blev Danmark hædret 
som den bedste nation på tværs af kvinderækkerne, den tredjebedste nation hos herrerne og overall 
sluttede Danmark som den næstbedste nation i Europa – en virkelig flot præstation der fortæller meget om 
det enormt høje internationale niveau på det danske Tekniklandshold og den danske lejr er fuld af 
optimisme, med tanke på at det næste store mesterskab bliver Verdensmesterskaberne til næste år, der 
afholdes i Danmark.  
 
Med venlig hilsen  
Michael Winther  
Yderligere henvendelse til:  
Michael Winther +4560195018  
Ky-Tu Dang +4521765342  
  



Endnu et dansk europamesterskab i 
Tyrkiet 
3. april 2019 

 

Andendagen ved europamesterskaberne blev endnu en succesrig dag for det danske 
Tekniklandshold, der vandt flere flotte medaljer, heriblandt EM-guld til Lærke Kamp Pedersen, 
Nikoline Frølich og Caroline Jespersgaard La Cour i Senior Dame Team under 30 år. 

Tre danske Team-medaljer  
I Senior Dame Team under 30 år, kan Lærke Kamp Pedersen (Lyseng), Nikoline Frølich (Aalborg) og 
Caroline Jespersgaard La Cour (Skive) nu kalde sig europamestre, efter den danske trio leverede en 
fantastisk præstation i finalerunden. Det danske Team havde forinden kvalificeret sig til finalen som fjerde 
bedste hold, men formåede at løfte deres niveau i finalen, hvilket resulterede i en fornem guldmedalje og de 
3 danske piger kunne fortjent lade sig hylde som nykårede europamestre.  
Nikolai Kronborg (Herlev), Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev) og Mathias Jespersgaard Laursen 
(Herlev) kan nu kalde sig vice-europamestre, efter Herlev-trioen sluttede på andenpladsen i gruppen for 
Senior Herrer Team under 30 år. Det stærke danske team har flere EM-medaljer på CV’et, mens dagens 
sølvmedalje skal stå i relief til at det var allerførste gang at lige netop denne konstellation stillede op som 
Team sammen, til et stort mesterskab.  
Den sidste danske medalje i Team-konkurrencen var af bronze, da Camille Jespersgaard La Cour (Skive), 
Cirkeline Pagh Schou (Gangnam Virum) og Alexandra Krangkrathok Høyer (Gangnam Virum) sluttede på en 
flot 3. plads i Pige Cadet Team 12-14 år og deres præstation lover rigtig godt for fremtiden, hvor disse 3 
piger uden tvivl bliver en del af fremtidens danske elite.  
Bronze til Charlotte  
I de individuelle konkurrencer, blev Danmark også præmieret med en EM-medalje. Charlotte Pedersen 
(Herlev) deltog i klassen Senior Damer -40 år og præstationen resulterede i en fin Bronzemedalje. I 
semifinalen stod Charlotte over for den regerende norske europamester, hvor danskeren desværre måtte 
erkende et knebent dansk nederlag og dermed var bronzemedaljen en realitet.  
Dansk FreeStyle-bronze  
Dagens sidste medalje blev vundet i FreeStyle-disciplinerne, hvor Freja Beldam Løkke (Risskov) og Emil 
Nørby (Risskov) skulle repræsentere de danske farver i FreeStyle Pair over 18 år og Aarhus-duoen 
anstrengelser blev præmieret med et sæt fornemme bronzemedaljer.  
Torsdag, afvikles Europamesterskabernes sidste konkurrencedag og der er store forventninger til det 
danske Tekniklandshold, der stiller til start i 6 discipliner, der indtil videre har vundet 4 fantastisk flotte 
EM-guld, 2 Sølv og 5 bronzemedaljer.  
I får den lige direkte fra stævnet da jeg har lidt net...  



Vi fik ikke lov at tage billeder i dag så de vil upload de officielle senere I aften på WTEs hjemmeside.  
 
Med venlig hilsen  
Michael Winther  
Yderligere henvendelse til:  
Michael Winther +4560195018  
Ky-Tu Dang +4521765342  
  



Nye danske europamestre på 
mesterskabernes første dag 
3. april 2019 

 

Danmark har et af Europas bedste Taekwondolandshold. De beviste de danske udøvere allerede 
ved Europamesterskabernes første dag, hvor det blev til hele 6 danske medaljer: 3 Guld, 1 Sølv og 2 
Bronze. 

Suveræn Europamester  
Den blot 18-årige Eva Sandersen (Gangnam Virum), tog tirsdag eftermiddag en af karrierens største skalpe, 
da hun som førsteårs-senior vandt EM-guld i den individuelle klasse for Senior Damer under 30 år. I finalen 
slog hun endda den tyrkiske hjemmebanefavorit og tidligere verdensmester, Elif Yilmaz og den danske pige 
kunne således lade sig hylde som ny Europamester. Som noget helt særligt, overtager Eva nemlig tronen 
efter en anden dansker, idet Annaline Faye Søeberg (Herlev), var regerende europamester i samme klasse; 
altså ind til for et par timer siden. Annaline deltager ikke selv ved dette års Europa¬mesterskaber, da hun, 
grundet sine studier, har valgt at tage orlov fra det danske Taekwondolandshold.  
I klassen for Senior Damer under 30 år, blev det endda til en dansk dobbeltsejr, da Lærke Kamp Pedersen 
(Lyseng) vandt en flot bronzemedalje og sammen har de 2 unge piger bevist at Danmark har en unik høj 
standard i den prestigefyldte klasse for Senior Damer.  
 
Guld og Bronze i Junior Team  
Dansk Taekwondo har altid haft stolte traditioner i Team-disciplinerne og resultaterne ved dette års 
Europamesterskaber var ingen undtagelse, da de danske deltagere i Junior Herrer Team og Junior Dame 
Team begge vandt medaljer.  
I Junior Herrer Team gik Victor Frisch Schultz (Herlev), Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) og Nikolaj 
Amby (Risskov) hele vejen. Den danske trio – også kendt som ”Team Gutterne” – leverede noget af en 
fantompræstation i finalerunden, hvor de formåede at holde samtlige konkurrenter bag sig og kunne til stor 
dansk jubel lade sig hylde som Europamestre anno 2019, mens Alba Diget Hollederer (Gladsaxe), Caroline 
Amby (Risskov) og Silje Liborius Jensen (Skive) også leverede en helt igennem fantastisk præstation på 
gulvet, hvilket rakte til en flot EM-bronze i Junior Dame Team  
 
Guld og Sølv i FreeStyle  
Som nykåret Europamester i Poomsae, skulle Eva Sandersen også dyste om medaljerne i FreeStyle. Ved EM 
for 2 år siden, blev det til en noget overraskende sølvmedalje efter Eva tabte til Tyrkiet, men denne gang 
havde Eva ekstra meget energi; hun leverede en fantastisk flot præstation og levnede ikke sine 



modstandere en chance og vandt en helt suveræn guldmedalje, dagens anden til den unge danske pige, der 
hermed er dobbelt-Europamester. Hævnen er sød, som man siger...  
Dagens sølvmedalje blev også vundet i FreeStyle, hvor Johan Diget Hollederer (Gladsaxe) tabte knebent til 
den russiske guldvinder. Ved turneringens afslutning, holdt hele hallen vejret, da Johan og den tyske 
forhåndsfavorit lå á point, men med en fintælling af dommernes point til de to kombattanter, trak Johan det 
længste strå og sluttede på gruppens andenplads og fik hængt en skinnende sølvmedalje om halsen.  
Med 3 nyslåede EM-guldmedaljer, 1 EM-sølv og 2 bronzemedaljer på førstedagen ved Europa-
mesterskaberne, har det danske Tekniklandshold lagt utrolig flot fra land, vist enorm høj international 
klasse og den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang er fuld af forventninger til de næste stævnedage i 
Tyrkiet.  
 
Yderligere henvendelse til:  
Michael Winther +4560195018  
Ky-Tu Dang +4521765342  
  



Det danske Tekniklandshold klar til 
Europamesterskaberne 
1. april 2019 

 

Hen over weekenden, er et velforberedt dansk Tekniklandshold, anført af Head of Team Michael 
Winther og den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang, rejst afsted til Tyrkiet, hvor dette års 
Europamesterskaber i Poomsae og FreeStyle afholdes den kommende uge. 

 
 
 
Masser af danske medaljehåb  
 
 
 
Med 19 danske medaljer ved Europamesterskaberne i 2017, samt de 3 fornemme VM-bronzemedaljer fra 
Verdensmesterskaberne i 2018 tæller det danske Tekniklandshold masser af medaljehåb, når dette års 
Europamesterskab i Poomsae og FreeStyle afholdes i den tyrkiske badeby Antalya i den kommende uge. 
Nogle af de mest oplagte danske medaljehåb finder vi blandt andet den regerende europamester og den 
dobbelte VM-bronzevinder Eva Sandersen (Gangnam Virum), den regerende europamester Benjamin 



Hellegaard-Harder (Herlev), VM-bronzevinderen Charlotte Pedersen (Herlev), der alle 3 har vist virkelig 
gode takter under forårets EM-forberedelser.  
 
 
 
 
Danmark stiller desuden hele 3 Teams med medaljepotentiale i Senior-rækkerne; først to stærke danske 
trioer i Senior Herrer Team, EM-sølvvinderne fra 2017 Johan Diget Hollederer (Gladsaxe), Danish Hameed 
(Rødovre) og Emil Nørby (Risskov) og den nyeste danske konstellation i Team-konkurrencen, bestående af 
den regerende Junior Europamester Nikolai Kronborg (Herlev), den regerende Europamester Benjamin 
Hellegaard-Harder (Herlev), samt EM-bronzevinderen Mathias Jespersgaard Laursen (Herlev) og hos 
damerne er det Lærke Kamp Pedersen (Lyseng), Nikoline Frølich (Aalborg) og Caroline Jespersgaard La 
Cour (Skive), der alle udgør gode danske medaljechancer, i Team-disciplinen, hvor Danmark traditionelt 
klarer sig rigtig godt.  
 
 
 
 
 
 
 
De rutinerede kræfter sigter efter ny succes  
 
 
 
Blandt de mest rutinerede danske kræfter finder vi blandt andet de 2 dobbelte EM-bronzevindere fra de 
seneste Europamesterskaber, Kim Nedergaard (Skive) og Jørn Christian Andersen (Herlev), der begge 
sigter efter mere gyldent metal ved de foranstående Europamesterskaber, mens det hos kvinderne er Lene 
Marie Kjær (Islev), Lisa Lents (Gladsaxe) og den danske VM-bronzevinder Charlotte Pedersen (Herlev), der 
skal dyste om EM-medaljerne i Tyrkiet.  
 
 
 
 
Kim Nedergaard (Skive) og Lisa Lents (Gladsaxe) har endda to mulige medaljechancer, idet de sammen 
også stiller op i Senior Pair, ligesom Nikoline Frølich (Aalborg) og Simon Thomsen (Skive) også gør det.  
 
 
 
 
 
 
FreeStylere med selvtillid  
 
 
 
De danske FreeStylere, under ledelse af FreeStyle Landsholdstræner Thomas Purup, stiller også til start ved 
Europamesterskaberne med masser af selvtillid. Det har været en intensiv optakt med samlinger hver 
weekend gennem den seneste måned, for at få de sidste detaljer helt på plads og øge sværhedsgraden. Eva 
Sandersen (Gangnam Virum) stiller op i seniorgruppen for første gang og er klar til at gå efter guldet. Freja 
Beldam Løkke (Risskov) er, sammen med klubkammerat Emil Nørby (Risskov), klar til at dyste om metallet 
i den hårde par-disciplin. Emil Nørby får endnu en medaljechance, da han sammen med Johan Diget 
Hollederer (Gladsaxe) skal konkurrere i senior herrernes individuelle disciplin. Unge Andreas Bregnballe 
Sørensen (Skanderborg) debuterer i junior herrernes individuelle gruppe, hvor han for første gang skal 



repræsentere de danske farver alene på banen. Alle udøverne er nået i mål med deres spring og serier efter 
en god optakt og sammen udgør de flere EM-medaljehåb for den danske trup.  
 
 
 
 
 
 
Unge danske debutanter med højt internationalt niveau 
 
 
 
I Junior Pair finder vi den danske duo bestående af Sofie Ahlqvist Rimbæklund Nielsen (Islev) og makkeren 
Emil Truelsen (Ringsted), der debuterer ved det store mesterskab. Den unge danske duo gjorde sig blandt 
andet bemærket med en flot sølvmedalje ved dette års Nordiske Mesterskaber. I Junior Dame Team, sender 
Danmark også en helt ny konstellation på banen, hvor Alba Diget Hollederer (Gladsaxe), Caroline Amby 
(Risskov) og Silje Liborius Jensen (Skive) skal forsvare de stolte danske traditioner i netop Team-
disciplinen, ligesom Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast), Nikolaj Amby (Risskov) og Victor Frisch Schultz 
(Herlev) skal gøre det i Junior Herrer Team.  
 
 
 
 
Blandt de alleryngste deltagere, skal Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) og Camille Jespersgaard La Cour 
(Skive) konkurrerer blandt Cadetterne (12-14 år), mens Camille sammen med Cirkeline Schou Pagh 
(Gangnam Virum) og Alexandra Krangkrathok Høyer (Gangnam Virum) også skal repræsentere Danmark i 
Cadet Pige Team.  
 
 
 
 
Fra Danmark har Emil Truelsen (Ringsted), Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) og Bastian Tinggaard 
Byrgesen (Ikast) desuden kvalificeret sig til de individuelle Poomsae konkurrencer blandt de 15 til 17-årige 
Juniorer, mens Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg) er det eneste danske islæt i FreeStyle-
konkurrencen for Juniorer.  
 
 
 
 
 
 
Den danske EM-trup: 
 
 
 
Head of Team Michael Winther  
 
 
Tekniklandsholdstræner Kytu Dang  
 
 
Assisterende Landsholdstræner Lis Borring  
 
 



FreeStyle Landsholdstræner Thomas Purup  
 
 
 
 
 
 
CADET 
: Nete Brønnum-Carlsen (Herlev), Cirkeline Pagh Schou (Gangnam Virum), Alexandra Krangkrathok Høyer 
(Gangnam Virum), Camille Jespersgaard La Cour (Skive)  
 
 
 
 
JUNIOR 
: Alba Diget Hollederer (Gladsaxe), Silje Liborius Jensen (Skive), Sofie Ahlqvist Rimbæklund Nielsen (Islev), 
Caroline Amby (Risskov), Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast), Nikolaj Amby (Risskov), Emil Truelsen 
(Ringsted), Victor Frisch Schultz (Herlev), Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg)  
 
 
 
 
SENIOR 
: Eva Sandersen (Gangnam Virum), Lærke Kamp Pedersen (Lyseng), Nikoline Frølich (Aalborg), Caroline 
Jespersgaard Lar Cour (Skive), Freja Beldam Løkke (Risskov), Charlotte Pedersen (Herlev), Lisa Lents 
(Gladsaxe), Danish Hameed (Rødovre), Emil Nørby (Risskov), Simon Thomsen (Skive), Johan Diget 
Hollederer (Gladsaxe), Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev), Nikolai Kronborg (Herlev), Mathias 
Jespersgaard Laursen (Herlev)  
 
 
 
 
MASTER 
: Lene Marie Kjær (Islev), Kim Nedergaard (Skive), Jørn Christian Andersen (Herlev)  
 
 
Yderligere henvendelse til:  
 
 
Michael Winther +4560195018  
 
 
Ky-Tu Dang +4521765342  
  



Ansøgning om stævner 2020 samt 2021 
19. marts 2019 

 

Klubberne bedes indsende deres ansøgninger senest 7 april 2019 

DTaF vil gerne have planlagt stævner, for de kommende år, i god tid.  
 
 
 
 
Klubberne bedes derfor udfylde stævnekontrakt samt indbydelse, som findes HER 
https://www.taekwondo.dk/staevner/staevneafvikling/ 
og indsende dem til udvikling@taekwondo.dk, senest 7 april 2019, 
  

https://www.taekwondo.dk/staevner/staevneafvikling/
mailto:udvikling@taekwondo.dk?subject=Ansøgning%20om%20stævne


Materiale til Rep-møde 
14. marts 2019 

 

Her kan du finde materialet til repræsentantskabsmødet 27/4-2019 

Se materialet HER 
https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/rep_2019_materiale/ 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/rep_2019_materiale/


4 stillingsopslag - Stævner. 
11. marts 2019 

 

DTaF søger personer indenfor kamp og teknik. 

Se stillingsopslag:  
Stævneadministrator kamp HER  
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Kamp.pdf 
 
Stævneadministrator teknik HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Teknik.pdf 
 
 
Stævneleder kamp HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Kamp.pdf 
 
Stævneleder teknik HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Teknik.pdf 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Teknik.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneadmin_Teknik.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Teknik.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Teknik.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Stillingsopslag/Stævneleder_Teknik.pdf


 

FIT FIRST seminarerne er klar til start og 
DTaF er med. 
9. marts 2019 

 

FIT FIRST 

I næste uge skydes FIT FIRST seminarerne i gang. Første seminar afholdes mandag d. 11. marts i Brøndby 
efterfulgt af et seminar torsdag d. 14. marts i Odense, hvorefter tredje og sidste seminar afholdes i Aarhus d. 
27. marts. I løbet af de tre dage vil mere en 200 personer blive inspireret af det nye materiale. 
 
Hvad er FIT FIRST? 
For kort at opsummere, så er FIT FIRST produktet af et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU), 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Under Danmarks Idrætsforbund har 10 forbund meldt sig til 
at udarbejde undervisningsmateriale, som passer til konceptet. 
 
FIT FIRST konceptet er omhyggeligt udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for 
børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Det er et undervisningsforløb målrettet indskolingen i de 
danske grundskoler med hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning med udgangspunkt i 
forskellige idrætsgrene. 
 



Materialet fra DTaF er udarbejdet af Jesper Roesen og udviklingskonsulent Kasper Bolmgren. 
 
Hvorfor er DTaF med i FIT FIRST? 
DTaF har valgt at gå med i projektet med en tanke om, at vise en masse børn hvor fantastisk vores sport er. 
Materialet afspejler mange af de ideer og tanker som DTaF gerne vil have fokus på, når det kommer til 
undervisning. Materialet er ligeledes designet så klubber og skoler nemmere kan samarbejde om 
taekwondo i skolen.  
Vi tror på, at dette nye materiale kan være med til at inspirere og udvikle skolesamarbejdet og derved på 
sigt skabe en medlemsvækst. 
Vi glæder os til at få materialet ud og ”leve” i klubberne og på skolerne. Vi er sikre på, at det vil blive taget 
godt imod. 
 
Materialet kan ses  
HER 
 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Fit%20First%20manual_2019(1).pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Fit%20First%20manual_2019(1).pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Fit%20First%20manual_2019(1).pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Fit%20First%20manual_2019(1).pdf


Den danske EM trup er klar. 
6. marts 2019 

 

2019 European Poomsae & FreeStyle Championships 

Den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang, har sammen med sit træner-team udtaget de udøvere, der 
skal repræsentere Danmark ved de kommende Poomsae & FreeStyle Europamesterskaber i Tyrkiet senere 
på foråret. 
 
Poomsae Individuel: 
Camille Jespersgaard La Cour (Skive) 
Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) 
Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) 
Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) 
Emil Trulsen (Ringsted) 
Eva Sandersen (Gangnam) 
Lærke Kamp Petersen (Lyseng) 
Charlotte Pedersen (Herlev) 
Lene Marie Kjær (Islev) 
Kim Nedergaard (Skive) 
Jørn Christian Andersen (Herlev) 
 
Poomsae Pair: 



Sofie Rimbæklund Nielsen (Islev)/Emil Trulsen (Ringsted) 
Nikoline Frølich (Aalborg)/Simon Thomsen (Skive) 
 
Poomsae Team: 
Camille Jespersgaard La Cour (Skive)/Alexandra K Høyer (Gangnam)/ Cirkeline Pagh Scou (Gangnam) 
Alba Diget Hollederer (Gladsaxe)/ Silje Liborius Jensen (Skive)/Caroline Amby (Risskov) 
Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast), Nikolaj Amby (Risskov) og Victor Frisch Schultz (Herlev). 
Lærke Kamp Petersen (Lyseng)/Nikoline Frølich (Aalborg)/Caroline Jespersgaard La Cour (Skive) 
Danish Hameed (Rødovre)/Johan Diget Hollederer (Gladsaxe)/Emil Nørby (RIsskov) 
 
FreeStyle Individuel: 
Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg) 
Eva Sandersen (Gangnam) 
Emil Nørby (Risskov) 
Johan Diget Hollederer (Gladsaxe) 
 
FreeStyle Pair: 
Freja Beldam Løkke (Risskov)/Emil Nørby (Risskov) 
  



Landstræneren har udtaget holdet til 
senior VM 2019 
3. marts 2019 

 

Det afholdes i Manchester i maj 2019. 

Senior Damer  
-49 Shantelle Mendoza  
-53 Sarah Malykke  
-57 Louise Christensen  
-67 Ayda Jameian  
73+ Natalie Lauridsen  
Senior Herre  
-54 Tobias Hyttel  
-68 Otto Jørgensen  
-74 Casper Morrild  
Head of Team  
Mickey Svendsen 
  



Kadet træning i UC. 
26. februar 2019 

 

Styrket talentmiljø 

Efter en vellykket prøveperiode, med kadettræningen i Dansk Taekwondo Forbunds udviklingscentre, har 
TEU Kamp nu valgt at gøre tiltaget permanent. Fra den 1. marts 2019 er det obligatorisk for alle kamp 
udviklingscentre at tilbyde kadet træning engang om ugen.  
 
Tiltaget er et ønske om at styrke og udvikle vores talenter med mere kvalificeret træning i et stærkt 
træningsmiljø. Kadettens langsigtede udvikling er et vigtigt punkt i TEU strategiske afsæt, og dette tiltag vil 
bidrage til en struktureret og fokuseret indsats, der skal sikre at disse atleter er klar til at præstere når de 
når seniorgruppen. 
 
” Det er vigtigt at vi skoler de unge talenter til at træne professionelt og klogt, samt med de rigtige 
prioriteringer. I landets UC har vi uddannede trænere, som vil sikre korrekt udvikling og færre skader på 
sigt. Det er en national satsning, som vil sikre den bedste overgang fra kadet til junior, og fra junior til 
seniorrækkerne”.Tarik Setta, formand TEU Kamp 
  



Persondataforordningen (GPDR) fylder 1 
år. 
25. februar 2019 

 

Alle klubber skal have tre dokumenter klar, til eventuelt besøg af Datatilsynet.  

 
 
Vi håber I alle har udfærdiget de påkrævede dokumenter, og eventuelt lagt dem på jeres hjemmeside.  
Hvis ikke, kan I læse meget mere HER, samt finde skabeloner under linket til DIF. 
Eventuelle spørgsmål besvares af sekretariatet@taekwondo.dk  
https://www.taekwondo.dk/forbund/love-og-politikker/persondata/ 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/love-og-politikker/persondata/


DTaF’s officielle sommerlejr website er 
åbent. 
23. februar 2019 

 

Der afholdes et brag af en sommerlejr i det smukke søhøjland i Ry i år. 

 
 
 
 
Fire klubber, Aarhus Syd-, Risskov-, Skanderborg- og Århus Taekwondo Klubber, har arbejdet længe og 
ihærdigt på, at udvikle et alsidigt program med noget at komme efter for alle aldre. Rammerne er 
fantastiske med gode halfaciliteter, springhal, fodbold-, beachvolley, basket- og multibaner, skov og 
mulighed for en svømmetur ved badeanlægget ved Knudsø.  
 
 
 
 
Arrangørernes ambition er, at afholde den bedste sommerlejr nogensinde, en uges taekwondo festival som 
skal vise bredden i vores sport og række ud og favne flest mulige retninger og tendenser under parolen 
”Enhed og Mangfoldighed”.  
 
 
 
 
Udover de mange muligheder for at deltage i træninger målrettet, børn, unge/voksne og seniorer på lejren, 
vil der også være kurser og workshops, opvisninger, sociale aktiviteter og fester.  
 
 
Beliggenheden, faciliteterne og den bagvedlæggende planlægning og indretning på lejren, gør årets 
sommerlejr til en tryg begivenhed som også børnefamilier kan deltage i.  
 
 
Besøg den officielle sommerlejr hjemmeside her www.taekwondo-summercamp.dk  
 
 

http://www.taekwondo-summercamp.dk/


De bedste hilsener Arrangørerne + DTaF  
  



TEU kamp forstærkes med nyt medlem. 
22. februar 2019 

 

TEU kamp takker for interessen for den opslåede post.  

Vi kan med glæde meddele at udvalget pr. 25/2-2019 forstærkes med nyt medlem ved Farooq Rashid, Cph 
City Taekwondo klub. Farooq Rashid har en mangeårig kamp karriere bag sig, og således også været aktiv 
omkring kamplandsholdet i mange år. Som aktiv har Farooq en række internationale medaljer i bagagen, og 
står i dag i spidsen for CPH City Taekwondo Klub, som på ganske få år har opnået internationalt niveau.  
Farooq Rashid har en diplomtræner uddannelse. Farooq skriver " Igennem TEU vil jeg kunne være med til 
at udvikle Taekwondo, Kamp på nationalt niveau og være med til at give sporten en professionel retning."  
TEU glæder sig til samarbejdet.  
På TEU's vegne  
Tarik Setta  
  



Teknik resultater - Esbjerg Cup. 
16. februar 2019 

 

Der er lavet en ny funktion i stævneprogrammet, som afprøves første gang ved Esbjerg Teknik Cup 
23-02-2019.  

Vi har, tidligere, udskrevet og ophængt resultaterne, efterhånden som grupperne er færdige.  
Som ”backup” gør vi dette stadig, indtil den nye funktion er testet grundigt.  
Men, fremover vil vi uploade resultaterne, med jævne mellemrum, til kalenderen, for at lette tilgangen for 
publikum, og senere fjerne papirudskrifterne.  
Resultaterne vil kunne ses, i kalenderen HER 
. 
 
 
Når stævnet er færdigt, ses de ”normale” resultater HER 
https://www.taekwondo.dk/staevner/resultater/resultater-teknik/ 
 
 
og de fjernes fra kalenderen igen.  
  

https://www.taekwondo.dk/kalender/staevnekalender/
https://www.taekwondo.dk/kalender/staevnekalender/
https://www.taekwondo.dk/staevner/resultater/resultater-teknik/
https://www.taekwondo.dk/staevner/resultater/resultater-teknik/


Esbjerg Cup 2019 - billeder. 
15. februar 2019 

 

Så er det tid for stævne igen, og vi efterlyser billeder til hjemmesiden.  

 
 
Billederne skal være "liggende", og vi skal have rettighed til at bruge dem.  
Meget gerne med et "super udtryk".  
Lidt fra dommerbordene, meget fra udøverne, lidt fra publikum m.v.  
Send dem til sekretariatet@taekwondo.dk 
 
  

mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Billeder%20til%20hjemmesiden


Stævne Esbjerg den 23. februar 2019. 
15. februar 2019 

 

Marck har lovet at komme til stævnet i Esbjerg og håndterer den tekniske afvikling. Joachim Carlsen 
kommer som stævneleder Ma- Regonline er også tilstede med en medarbejder.  

 
 
Spørgsmål op til stævnet:  
Hvis der er spørgsmål til op til stævnet, bedes I skrive til Brian Andreasen, Esbjerg TKD Klub  
brianandreasen67@gmail.com  
Brian vil kunne svare på det meste, ellers sender han det videre til HB.  
MFB og Licens:  
MFB og DTaF licens 2019 skal være i orden inden stævnet.  
Hvis du er lidt bagud med MFB? Så er det kravet at helbredsattest mm skal være i orden inden stævnestart. 
Hvis ikke bliver man diskvalificeret.  
Jan Jørgensen vil være behjælpelig, så skriv endelig til:  
sekretariatet@taekwondo.dk  
Stævneadministrators Taekwondo mailadresse:  
Marcks Taekwondo mailadresse: staevneadm@taekwondo.dk  
vil frem til den 1.marts 2019 blive sendt til både Marck og nedenstående  
Ovenstående er iværksat så ingen mail/spørgsmål ikke bliver besvaret.  
IVR og streaming:  
Der vil ikke være IVR og streaming ved stævnet.  
Betaling:  
14 klubber mangler at indbetale deltagergebyr. Sidste frist var 9. februar 2019.  

mailto:brianandreasen67@gmail.com?subject=Kontakt
mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Kontakt
mailto:staevneadm@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
  



Marck Gabriel Hansen stopper som 
Stævneadministrator og HB medlem med 
øjeblikkelig varsel. 
15. februar 2019 



 

Marck fortalte om sin beslutning på et HB-Skypemøde i går aftes. Beslutningen er taget af 
personlige årsager.  

 
 



Hovedbestyrelsen har været rigtig glade for Marcks kæmpearbejde vedr. stævner. Marck har også været 
rigtig glad for dette arbejde og beslutningen har ikke været let at skulle tage. Hovedbestyrelsen må så igen, 
igen tage til efterretning:  
At HB arbejde er krævende arbejde.  
At stævne administrator er hårdt arbejde.  
At det kræver at flere i Dansk Taekwondo Forbund byder sig til som hjælpere i udvalgene.  
At HB-medlemmer skal lærer at bede om hjælp før det er ”for sent”.  
At klubberne overholder tilmeldingsfrister og betalingsfrister.  
At HB nu bør overveje en anden type Stævneadministration/stævnestruktur.  
Spørgsmål rettes til:  
Søren Holmgård Knudsen på mobil eller mail  
formand@taekwondo.dk  
2466 4872  
  

mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Opstart af konkurrencehold i teknik? 
5. februar 2019 

 

Dansk Taekwondo forbund vil gerne hjælpe jeres klub med opstart af et teknik hold. 

DTaF vil gerne stille sin ekspertise til rådighed og hjælpe jer med at udvikle et teknikhold, i vil i processen 
bliver undervist og vejledt af 5. Dan Lis Borring. 
 
Lis Borring har i ni år været en del af tekniklandsholdet. Her har hun præsteret flotte resultater, med 
højdepunkter som VM-guld i 2014 samt EM-guld i 2015 og 2017. I 2018 stoppet Lis sin aktive karriere og 
fungere nu som assisterende landstræner. 
 
Lis har med succes trænet teknikholdet i sin egen klub på Bornholm, således at indtil flere har markeret sig 
på både bruttolandshold og landshold. 
Med Lises store passion for teknik er der nu en stor mulighed for, at inspirere og igangsætte teknikhold i 
andre klubber. 
 
I praksis vil klubber der ønsker, at opstarte teknikhold få tilknyttet Lis Borring som hjælp i en periode. De 
individuelle forløb vil blive struktureret og udarbejdet i samarbejde med Lis og den pågældende klub. 
 
Hvis i kunne være interesseret så kontakt Lis Borring på lb@borngros.dk 
  



Udvidelse af tilmeldingsfrist til kurset 
Træner 2A med en uge. 
3. februar 2019 

 

Der er i øjeblikket 9 deltagere, og vi skal op på 12 for at kurset gennemføres.  

Kurset afholdes 2 og 3 marts 2019 i Hillerød.  
Tilmelding senest 9/2-2019 
  



1-2 Træner 
1. februar 2019 

 

Indtryk fra kurset 2019-01-26 

Læs mere HER. 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/2019-01-26_1-2%20traener.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/2019-01-26_1-2%20traener.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/2019-01-26_1-2%20traener.pdf


17 klubber mangler medlemsregistrering 
hos DIF. 
1. februar 2019 

 

Medlemsregistreringen starter 1. december og varer frem til 31. januar.  

Hjælp forbundet med at få det gjort hurtigt.  
Læs mere HER. 
https://www.taekwondo.dk/klubber/medlemsregistrering/ 
 
Eventuelle spørgsmål rettes til udviklingskonsulenten.  
  

https://www.taekwondo.dk/klubber/medlemsregistrering/


Medlem søges 
31. januar 2019 

 

TEU kamp søger endnu et nyt medlem, som har interesse i at udvikle kampsiden under DTaF. 

 
 
Vi ønsker hermed at være fuldtallige og medlemmer nok til at varetage de mange opgaver, og sager TEU 
løbende skal behandle.  
Vi forventer:  
1) at du har indgående kendskab til kamp Talent/elite udvikling.  
2) at du er ajourført med udviklingen internationalt.  
3) at du vil arbejde i forbundets tjeneste, uafhængigt af klubinteresser.  
TEU arbejder med talent &amp; elite mæssige retningslinier &amp; regler, udtagelseskriterier til 
mesterskaber, administration af UC, disciplinære sager, retningslinjer for UC og landshold, henvendelser fra 
klubber, ansættelser indenfor talent/elite området.  
Vi modtager ansøgninger til hurtig behandling på følgende mail:  
Kamp@taekwondo.dk  
 
Deadline for ansøgning 15. Februar 2019 
 
På TEU's vegne Tarik Setta  
  

mailto:Kamp@taekwondo.dk?subject=Ansøgning


UC vestegnen får ny Cheftræner 
28. januar 2019 

 

Ny Cheftræner 

Efter en god periode med Zakaria Asidah som Cheftræner i UC vestegnen, har partner valgt at stoppe 
samarbejdet. Zakaria har været del af et UC vestegnen i fem år, hvor han har været en vigtig del af det 
daglige setup.  
 
”Vi har været utrolig glade for Zakaria, og det arbejde han gjort som cheftræner. Han har trukket et tungt 
læs med udarbejdelse og etableringen af de daglige rutiner og forpligtelser. Vi ønsker ham alt held og lykke 
i fremtiden” – Lars Hyttel, UC Vestegnen´ 
 
 
På trods af Zakaria Asidahs afgang, er UC vestegnen i gode hænder. 
Ny cheftræner for UC Vestegnen bliver Jesper Roesen.  
Jesper Roesen er tidligere mangeårig landsholdskæmper, 3x EM- guldvinder, 2x VM sølvvinder, OL deltager, 
samt tidligere landsholdstræner. Jesper Roesen har en kandidat i Idræt fra Københavns Universitet. Jesper 
Roesen vil stå for træning onsdage og lørdage. Derudover vil David Kaliba stadig være en del af den faste 
trænerstabel. 
 
”Vi er utrolig glade for at have kunne tilknytte en så stærk træner som Jesper - hans forståelse og kendskab 
til sporten er helt sikkert noget, der vil kunne rykke vores atleter.” Tarik Setta, TEU Kamp 
 
Dansk Taekwondo Forbund Ønsker både Zakaria og Jesper held og lykke. 
  



Aktivitetskalenderen for tekniklandsholdet 
er klar 
26. januar 2019 

 

1.halvår 2019 

Aktivitetskalenderen for tekniklandsholdet er klar og kan findes HER. 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Aktivitetskalender_Bruttolandsholdet_201
9_1._halvaar.pdf 
 
Der gøres opmærksom på, at der kan opstå ændringer i kalenderen.  
Spørgsmål vedrørende kalenderen kan rettes til Ky-Tu Dang, kytudang@gmail.com 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Aktivitetskalender_Bruttolandsholdet_2019_1._halvaar.pdf
mailto:kytudang@gmail.com


Teknikbruttolandsholdet er udtaget 
25. januar 2019 

 

Klar til 2019 

Landsholdstræneren har sammen med sine assisterende trænere udtaget bruttolandsholdet for 2019.  
Den fulde liste kan findes HER. 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/BRUTTOLANDSHOLDET_anno_2019_v3.pd
f 
 
DTaF og TEU Teknik ønsker alle atleter et stort tillykke. 
 
Spørgsmål kan rettes til Michael Gandø m.gandoe@icloud.com, eller Ky-Tu Dang kytudang@gmail.com 
 
OBS – Vi gør opmærksom på, at henvendelser skal ske gennem klubberne.  
 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/BRUTTOLANDSHOLDET_anno_2019_v3.pdf


Tekniklandsholdets ledelse forsætter 
25. januar 2019 

 

Stærke kræfter skal sikre langsigtet udvikling. 

Efter en 2018 sæson med stor succes for det danske tekniklandshold, er det med stor glæde at DTaF kan 
annoncere at samarbejdet med Landsholdsledelsen forsætter i 2019. Til forskel for andre år, vil 
samarbejdet med Landsholdsledelsen strække sig over to år, så der kan sikres en mere langsigtede 
satsning. Hvilket i sidste ende skal komme atleterne til gode.  
 
”Vi er glade for at hel staben er tilbage. Det er en rutineret gruppe der kan være med til flytte vores atleter 
langt, samtidige med at de bygger videre på et allerede stærkt miljø.” – Michael Gandø, TEU Teknik.  
 
Landsholdsledelsen vil bestå af rutinerede og velkendte kræfter, som er ledet af landstræner Ky-Tu Dang og 
hans assistent trænere. De assisterende trænere består af Lis Borring, Kim Drube og Thomas Purup. 
Derudover vil Michael Winther forsætte i rollen som Head of Team.  
 
Dansk Taekwondo Forbund og TEU Teknik glæder sig til det fremtidige samarbejde og byder alle 
velkommen tilbage.  
 
Spørgsmål angående tekniklandsholdet kan rettes til Michael Gandø fra TEU teknik. 
m.gandoe@icloud.com 
  



P-dommerkursus i kamp fredag den 22. 
februar 2019 
20. januar 2019 

 

Fredag den 22.februar 2019 kl. 18.00 – 21.00 afholdes der p-dommerkursus i kamp. Kurset foregår i 
EFI-hallerne, sportsvej 21, 6705 Esbjerg. Prisen er 125 kr. pr. deltager. 

 
 
 
 
Kurset indeholder 
en gennemgang af kampreglerne i undervisningslokalet, herunder scoring, lovlige teknikker, Video Replay, 
ulovlige handlinger samt rettigheder og forpligtelser for kæmper og coach. De nye regler findes  
HER 
. https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/2018-06-01_DTaF_Dommerregler_Kamp.pdf 
 
 
Efter teori-delen går vi i hallen, hvor vi afprøver regler og håndtegn i praksis.  
 
 
 
 
Deltagerkrav: Alle kan deltage i kurset. For at blive kampdommer skal man dog min. være 18 år og have 
grønt bælte. Kæmpere og coaches er også velkomne for at blive skarpere på kampregler.  
 
 
 
Tilmeldingen foregår via forbundets hjemmeside via klubadministrator (se indbydelsen i DTaF's kalender). 
Tilmelding er bindende. Deadline tirsdag den 19. februar 2019.  
Kurset gennemføres ved min 8 deltagere.  
 
 
 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/2018-06-01_DTaF_Dommerregler_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/2018-06-01_DTaF_Dommerregler_Kamp.pdf


OL 2020 i Tokyo – Drømmen lever… 
19. januar 2019 

 

I starten af 2020 er der Europæiske OL kvalifikations stævne, for at komme med til OL i 2020. For at 
vi fra dansk side kan tage vores chance har vi valgt at inddele vores interne kvalifikation i faser. 

Fase 1:  
For at forbundet kan tilsikre en seriøs indstilling der står mål med udfordringen om at kvalificere sig til OL-
KVAL, samt sportsligt grundlag til udtagelse og forberedelse, vil vi gerne have en ansøgning fra de udøvere 
der er interesseret i det Europæiske OL kvalifikations stævne.  
Fase 2 i forløbet vil være en selektering af de vægtklasser der fra dansk side satses på. Dette vil der komme 
mere info om senere. Men det anbefales derfor allerede nu at dem der har drømmen stiller op i den 
ønskede vægtklasse i kommende periode.  
Praktisk information:  
• Man skal fylde 18 år i 2020  
• Danmark må kun stille med 2 herre og 2 damer  
• Herre vægklasser: -58, -68, -80, +80  
• Dame vægtklasser: -49, -57, 67, +67  
• Man skal være tilknyttet UC  
• Det vil ikke være ranking points som vil blive lagt til grund for udvælgelse  
• DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER (den officielle WT indbydelse eller krav for at kunne deltage i 
kvalifikationen er ikke kommet endnu)  
Udøver ansøgning:  
Ansøgning i simpelt format:  
Ansøgningsfrist søndag d. 24. februar 2019  
• Navn  
• Klub  
• Træner  
• Hvorfor vil du gerne til OL-KVAL (motivation) ?  
• Målsætning – hvis udtaget ?  
• Hvordan vil du forberede dig ?  
• Hvad kan forbundet hjælpe dig med hvis udtaget ?  
• Vægtklasse  
Hilsen  
TEU-Kamp, samt Landsholdstræneren  
 
Ansøgning sendes til landstræneren på mail  
LH-Kamp@Taekwondo.dk  
Deadline søndag 24. Februar 2019  
 
 
 



Evt. spørgsmål angående indhold af kurset og lign. kan rettes til Søren Dall på dommer-
uddannelse@taekwondo.dk.  
 
 
 
 
 
De bedste hilsener  
 
 
Dommerudvalget  
 
  



DTaF har fået en ny IR dommer i kamp. 
14. januar 2019 

 

Ved The 110th International Kyorugi Referee Seminar I Bruxelles fra den 27-30.12.2018 bestod 
Ragavan Selvaratnarasa prøven til at blive International dommer i kamp. 

Seminariet foregik over 4 dage, hvor han bl.a. skulle bestå en fysisk test, en teoriprøve, en scoringstest og 
en praktisk dommerprøve.  
Ragavan har været aktiv dommer siden 2001 og aktiv kæmper i perioden 1995 -2006, samt 
landsholdskæmper i 1998  
Stort tillykke med den flotte præstation.  
Sportslige hilsener  
Kampdommerudvalget  

 

  



TEU-kamp forstærkes med nyt medlem. 
14. januar 2019 

 

Det er med stor glæde at vi hermed kan meddele at Lars Mogensen Holbæk Taekwondo Klub, nu 
tiltræder som nyt medlem i TEU Kamp.  

 
 
Lars Mogensen er tidligere topkæmper, og har således gennem en lang kampkarriere opnået stor erfaring 
med talentudvikling, elitetræning &amp; landshold. Lars Mogensen er til dagligt formand for Holbæk 
Taekwondo Klub, og fungerer samtidig som holdtræner for flere af klubbens hold.  
Vi glæder og til at trække på de erfaringer Lars Mogensen bringer med sig i TEU.  
 
Se billede af Lars HER. 

 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Foto/Kontaktpersoner/lars%20mogensen.jpg


Prøveperiode afsluttet - Bruttotrup udtaget 
13. januar 2019 

 

Kamplandsholdet har i forrige weekend afsluttet prøveperioden hvilket betyder at holdet for 
nuværende er udtaget.  

Der er lige nu udtaget 16 ialt til bruttotruppen, men vi forventer at tallet stiger i takt med at udøverne får 
styr på deres UC forpligtigelser.  
Holdet er inde i en stærk process hvor indstilling til at træne samt vilje, gejst og mod har været i fokus 
sammen med andre forskellige parametre.  
Udviklingen herfra består i at udvide bruttotruppen samt nu at individualisere indsatsen for dem der er på.  
Det kommende forår bliver desuden en test af holdets karakter, da det er et stramt forår med både mange 
stævner og træninger,  
hvilket kræver netop de allerede nævnte karaktertræk.  
Holdet er dynamisk udtaget, hvilket betyder at der hele tiden kan justeres på både indplacering, optagelse 
og udtagelser 
 
Se listen HER. 
https://www.taekwondo.dk/danske-landshold/kamp/ 

  

https://www.taekwondo.dk/danske-landshold/kamp/


GENUDSENDELSE - Tid for skift af Olympisk 
vægtklasse i WT Rankingssystem. 
11. januar 2019 

 

GÆLDER KUN SENIOR UDØVERE. Jeg har kun modtaget fra 3 klubber(Risskov, Rødovre og Huma 
Kolding) – Kan det virkelig passe? 

 

 

Perioden hvor der kan skiftes er 1-25 januar 2019.  
 
Jeg skal dog have ændringer inden den 20. januar 2019, så har jeg en lille buffer til at lave opfølgning.  
 
Du kan læse mere om WT’s regler omkring placering i Olympiske vægtklasser HER. 
 
Hvi du har en senior udøver der skal oprettes i de Olympiske vægtklasser  
Skal klubben sende flg:  
GAL nummer  
Navn  
Olympisk vægtklasse  
 
Sendes til formand@taekwondo.dk inden 20 januar 2019  
 
Det er kun undertegnede som kan oprette udøverne i WT GMS systemet.  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
2466 4872  
  

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2018/06/Ranking-Bylaw-May-21-2018-E-vote1.pdf


Teknik dommerkursus. 
8. januar 2019 

 

Der afholdes teknik dommerkursus søndag den 27.01.2019 i Gladsaxe Taekwondo Klub 

 

 

Se indbydelsen HER. 
 
https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/ 

  

https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/


Tid for skift af Olympisk vægtklasse i WT 
Rankingssystem. 
4. januar 2019 

 

GÆLDER KUN SENIOR UDØVERE. 

 
 
Perioden hvor der kan skiftes er 1-25 januar 2019.  
 
Jeg skal dog have ændringer inden den 20. januar 2019, så har jeg en lille buffer til at lave opfølgning.  
 
Du kan læse mere om WT’s regler omkring placering i Olympiske vægtklasser HER. 
 
Hvi du har en senior udøver der skal oprettes i de Olympiske vægtklasser  
Skal klubben sende flg:  
GAL nummer  
Navn  
Olympisk vægtklasse  
 
Sendes til formand@taekwondo.dk inden 20 januar 2019  
 
Det er kun undertegnede som kan oprette udøverne i WT GMS systemet.  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
2466 4872  
  

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2018/06/Ranking-Bylaw-May-21-2018-E-vote1.pdf


Teknik 
4. januar 2019 

 

Januar 2019 - Åben Bruttolandsholdssamling Poomsae og Freestyle. 

Se indbydelse HER. 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Januar%20Aben%20BLH-samling%20-

%20invitation.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Januar%20Aben%20BLH-samling%20-%20invitation.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Januar%20Aben%20BLH-samling%20-%20invitation.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2019/Januar%20Aben%20BLH-samling%20-%20invitation.pdf


Repræsentantskabsmøde 2019 
2. januar 2019 

 

27.april 2019 i Odense 

Kære alle klubber:  
JF. DTaF’s love skal DTaF have evt. lovændringer indsendt inden 31.januar 2019.  
Kapitel 9 – Lovændringer  
§ 24 LOVÆNDRINGER Stk. 1 Forslag, lovforslag og lovændringsforslag til behandling på det ordinære 
repræsentantskabsmøde skal, for at blive optaget på dagsordenen, skriftligt være Dansk Taekwondo 
Forbunds sekretariat i hænde senest 31. januar og opslås sammen med indkaldelsen.  
Forslag sendes til: sekretariatet@taekwondo.dk  
 
Jeg vil samtidigt gøre opmærksom på, at vi allerede på nuværende tidspunkt mangler 2 
bestyrelsesmedlemmer pr. 27.april 2019.  
Vi søger personer med:  
• Vi ønsker en god og bred diversitet i bestyrelsen som repræsenterer vores medlemskab i hensyn til køn, 
alder, baggrund, og bopæl Idrætsfaglige Kompetencer: Eksempelvis Antidoping/sundhed samt Børn og 
Unge  
• Kommunikation Kompetencer: Såvel internt i bestyrelsen som eksternt til klubber og andre  
• Ledelsesmæssige kompetencer (Du skal synes om at lede og motivere udvalg)  
• Forståelse for foreningsliv: Såvel i store som små klubber i hele DTaF  
• Økonomisk Forståelse (Økonomisk indsigt og forståelse af vigtigheden af bla. DTaF’s budget)  
• Visioner og innovations Kompetencer Høj arbejdsmoral.  
• Eller har du lige nøjagtig den X-faktor, som DTaF har brug for  
 
Er du interesseret kan du allerede nu skrive/ringe til undertegnede (eller en anden fra hovedbestyrelsen)  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
formand@taekwondo.dk /2466 4872  
  



Phi Ngyun holder i TEU Kamp. 
2. januar 2019 

 

DTaF har modtaget følgende fra Phi den 21.12.2018:  

Jeg vil gerne stoppe mit arbejde i TEU pga. prioritering af familien.  
Det har været nogle fantastiske år og et stort privilegium at arbejde sammen med jer.  
Samtidig har jeg lært utrolig meget af jer begge. Jeg ønsker jer held og lykke med forbundsarbejdet. Jeg 
håber der kommer en tid, hvor vi kan samarbejde igen  
I DTaF er kede af, at Phi har måtte tage den beslutning, men accepterer det til fulde.  
Der vil først i det nye år blive fundet erstatning for Phi i TEU KAMP  
 
Med sportslig hilsen  
Tarik Setta og Søren Holmgård Knudsen  
 


