
COVID-19 update 
29. december 2020 

 

COVID-19 update 

DTaF melder ud lige så snart det bliver helt eller delvist muligt at åbne op for indendørs træning igen. 
  



WT AntiDoping 

 

The 2021 WADA Code and Prohibited List, approved on 7 November 2019 during the Agency's World Conference 
on Doping in Sport that was held in Katovice, Poland, will come into force on 1 January 2021. 
In line with that, WT General Assembly approved (6 Oct 2020) the new WT 2021 Anti-Doping Rules to come into 
force on 1 January 2021. 
 
 
In the interest of full transparency, we would like to invite you to share the attached documents with your 
athletes and officials. 
Attached you can find the followings: 
1) WT 2021 Anti-Doping Rules HER 
 
2) Significant changes between the current 2015 Code and the new 2021 Code HER 
 
3) Summary of Major Modifications and Explanatory Notes on 2021 WADA Prohibited List HER 
 
 
 
The 2021 WADA Prohibited list can be downloaded at the following link: 
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/2021-prohibited-list-documents 
 
 
 
Additionally, we invite all of you to consult your National &amp; Regionals Anti-Doping Agencies and WT Anti-
Doping Manager ( antidoping@worldtaekwondo.org) 
 for any concern or question you might have and we strongly encourage all our MNAs to use the WADA's Anti-
Doping E-Learning Platform ADeL ( 
https://adel.wada-ama.org/ 
) to educate all your stakeholders easily and in your own language. 
 
 
Resources and documents are also available in several languages via the WADA's website ( 
https://www.wada-ama.org/en 
 

) and via the WT's website ( 
http://www.worldtaekwondo.org/anti_doping-wt/about.html). 
 
 
I take this opportunity to wish you all a pleasant festive season and a healthy and joyful 2021. 
With my best regards, 
Marco IENNA 
Director 
Lausanne Liaison Office 
------------------- 
Anti-Doping Team 
World Taekwondo 
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Ny Udviklingskonsulent - Mikkel Køster 
28. december 2020 

 

Klubudvikling handler om samskabelse af aktive fællesskaber. 

Kære alle i Taekwondo Danmark 

Jeg hedder Mikkel Køster og er forbundets/jeres nye udviklingskonsulent. Jeg glæder mig til at komme i 

gang med arbejdet, og komme ud og møde jer i jeres hverdag i klubberne. Jeg brænder for et tæt 

samarbejde hvor vi kan udvikle Dansk Taekwondo sammen. Jeg ser diversiteten blandt medlemmerne som 

Taekwondoens helt store styrke og det skal vi sammen arbejde videre med, med særlig fokus på 

fastholdelse af de unge medlemmer (13-18 år). Her ser jeg er stort potentiale for at styrke klubberne rundt 

om i Danmark og jeg tror på at vi sammen kan finde nogle unikke og gode løsninger til fastholdelse af 

denne målgruppe. Hvad bringer jeg med i rygsækken? Jeg kommer med erfaringer som sportslig leder i en 

fodboldklub, hvor jeg har struktureret og vejledt frivillige forældre i at udbyde et godt idrætstilbud med 

fokus på sportslig- og menneskelig udvikling. Derudover har jeg erfaring som idrætskonsulent, hvor jeg har 

arbejdet med folkeoplysningsloven samt strategisk foreningsudvikling. Min teoretisk baggrund er fra 

universitetet hvor jeg har studeret Idræt og Sundhed, med særligt fokus på at skabe lærende og udviklende 

miljøer for trænere såvel som udøvere. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og møde jer, når tiden 

igen tillader det.  

Venlig hilsen og godt nytår Mikkel 

  



Registrering af medlemstal 2020 
28. december 2020 

 

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

Husk venligst nedenstående registrering af medlemstal til CFR (gerne så hurtigt som muligt). 
 
Udover dette åbnes for registrering af DTaF licenser 4 januar 2021. 
 
 
Kære klubber. 
 
I har modtaget en mail angående medlemsregistrering. 
 
Jeg foreslår, at I får det gjort hurtigst muligt, men, som det fremgår af mailen, senest 31 januar 2021. 
 
På denne side (nederst) kan I finde et værktøj, som kan hjælpe med udregning af de forskellige tal der skal 
indrapporteres. 
Se det HER 
 
 
Med sportslig hilsen 
Sekretariatsleder 
Jan Jørgensen 
sekretariatet@taekwondo.dk 

  

https://www.taekwondo.dk/klubber/medlemsregistrering/
mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Ang%C3%A5ende%20medlemsindberetning


Stillingsopslag Teknik 
23. december 2020 

 

Landsholdstræner samt foreløbig 2 Assistenttræner og en Sportschef. 

Vores succesfulde Landsholdstræner Ky-Tu Dang vil fra årsskiftet overgå til en ny og vigtig rolle 

for DTaF og Tekniklandsholdet. 

 

Han skal fremover være Technical Director. 

En stilling hvor han skal være supervisor for landsholdsledelsen og TEU-Teknik. 

 

Vi skal derfor have besat den ledige stilling som Landsholdstræner samt foreløbig 2 Assistenttræner 

og en Sportschef. 

 

Så er du interesseret, kan du bruge en af juledagene på at læse nedenstående stillingsannoncer og få 

søgt senest 10. januar 2021. 

 
  



Julehilsen fra DTaF. 
23. december 2020 

 

Kære medlemmer, klubber og formænd. 

Tusind tak for jeres konstruktive samarbejde i et år, hvor dansk taekwondo og foreningslivet har været pressede, 
og hvor vi i fællesskab har skullet navigere os igennem mange vanskelige situationer. 
 
Det har været en fornøjelse at se, hvor gode I har været til at stå sammen og hjælpe hinanden - og det har nok 
været en af hovedårsagerne til, at vi foreløbig er kommet nogenlunde helskindede igennem krisen, selv om 
mange af jer sikkert fortsat er hårdt ramt. 
 
Vi håber, at det snart lysner - selv om vi nok må se i øjnene, at restriktionerne vil fortsætte lidt endnu. 
 
Men forhåbentlig kan vi snart langsomt starte op igen, og mødes til stævner og samarbejde på kryds og tværs af 
landet. 
 
Vi har fået ansat en ny udviklingskonsulent til forbundet, og glæder os til at kunne præsentere ham d. 28. 
december 2020 - han har første arbejdsdag den 4. januar 2021. 
 
Vi håber, at I får en glædelig jul og et godt nytår - og en velfortjent pause i en stresset tid. 
 
De bedste hilsener 
Bodo, David, Michael, Søren, Tina, Tarik og Mireille 

  



Covid 19 
15. december 2020 

 

AL INDENDØRS IDRÆT LUKKES NED (gældende til og med d. 3. januar) 

Regeringen har d.d. meldt ud at al indendørs idræt i hele landet lukkes ned fra i morgen d. 16. 

december kl. 16. 

 

Dette betyder at kun udendørs træning kan lade sig gøre ved hold ad max 10 personer inkl. træner. 

 

Det er stadigt muligt at sektionsopdele træningen så længe grupperne holder afstand fra hinanden på 

mindst 2 meter og sektionerne er TYDELIGT markeret. 

 

Senior landsholdsudøvere er undtaget – særlige restriktioner er gældende for disse. 
  



Kære sekundanter. 
15. december 2020 

 

WT Coach 

Check WT´s Online International Coach Certification WTE 7-9 januar 2021 
på https://worldtkd.simplycompete.com/courses&nbsp; 
 
Det er et Level 2 kursus. 
  

https://worldtkd.simplycompete.com/courses


WT G2 og OPEN mesterskaberne. 
15. december 2020 

 

Det er WT’s 1. online teknikmesterskaberne og af mange betragtede som et VM2020 i Coronatiden. 

Det danske Tekniklandshold deltog med følgende udøvere: 
 
- G2 WT Online 
FreeStyle +17: 
Silja Kjølbo (Skanderborg) 
Emil Nørby (Risskov) 
Poomsae Senior -30: 
Eva Sandersen (Gangnam) 
Benjamin Hellegaard-harder (Herlev) 
Poomsae Senior -50: 
Lene Marie Kjær (Herlev) 
Poomsae Senior -60: 
Jørn Christian Andersen (Herlev) 
Poomsae Senior +65: 
Lis Borring (Bornholm) 
 
  



- WT Open Online 
Cadet Female -14: 
Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) 
Annebell Tamayo Wittendorf Ibsen (Herlev) 
Junior Female -17: 
Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) 
Camille La Cour (Skive) 
Amalie Petersen ((Herlev) 
Junior Male -17: 
Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) 
Nikolaj Amby (Risskov) 
Victor Frisch Schultz (Herlev) 
 
Kun tre af vores deltagere kom ikke med i semifinalerne. Vores 12 semifinalister gjort det godt at hele 4 kom 
videre i finale runde: 
Nete Brønnum-Carlsen Cadet Female 
Eva Sandersen Senior Female -30 
Lene Kjær Senior Female -50 
Lis Boring Senior Female +65 
 
Mesterskabet har varet i næsten en måned fra de første videoer er sendt til bedømmelse af IR over hele verden. 
Finalerne, også som første gang blev udført “live”, rullede for åben skærme. 
 
Endeligt kunne vi afsluttet mesterskaberne med nogle af vores udøveres bedste resultater: 
5. Plads til Nete Brønnum-Carlsen 
Bronze til Eva Sandersen 
6. Plads til Lene Kjær 
Bronze til Lis Boring 
 
Tillykke til alle med det flotte arbejde og for kadetter og juniorer - så var disse grupper med over hundrede 
deltagere og I har kæmpet jer op iblandt toppen. 
  



EM i OL vægtklasser 
12. december 2020 

 

i Sarajevo 10. og 11. dec. 2020 

EM i OL vægtklasser var det første store stævne efter en lang stævnepause pga Covid 19, hvor landsholdet har 
kæmpet for at holde formen ved lige, samt holde motivationen. Flere træningslejre og samlinger har været 
planlagt, men aflyst i sidste øjeblik på grund af nye restriktioner bådet nationalt men også internationalt. 
 
Én af fordelene ved det danske hold, er deres niveau i forhold til deres alder. Vi har et meget ungt hold, hvoraf 
flere har formået at besejre/kæmpe lige op med nogle af de bedste kæmpere i verden, hvilket lover godt for 
fremtiden. Flere af kæmperne er debutanter og flere har skiftet vægtklasse og er nye i gamet. 
 
Vi fik desværre ikke nogen medaljer med hjem denne gang, men Aziz og jeg er fortrøstningsfulde ifht til 
fremtiden, når man kigger på holdets præstation. 
Aziz og jeg var desværre forhindret i at deltage pga. arbejde og sygdom og vil gerne takke de 4 trænere, samt 
kæmpere for en super holdindsats. 
 
Næste store opgave for holdet bliver EM og OL kvalifikationen i april og maj 2021. 
 
Vh. Aziz og Amir 
 
  



Senior Herre: 
Abdullah møder Partik Divkovic fra Slovenien. En kæmper der normalt kæmper - 87kg og ud over at har været 
junior verdensmester har han vundet mange G-stævner i 87 kg 
Abdullah startede 1. omgang godt og lagde pres på modstanderen og tog føringen.Med 30 sek. tilbage af 
omgangen stå den 3-3 og Abdullah bliver desværre ramt af et hovedspark og kommer bagud. I 2. omgang er 
kmapen helt lige, og især når Abdullah går op i tempo er det ham der styrer kampen. 3. omgang er også lige og 
Abdullah prøver at lægge et større pres på, hvilket desværre ikke er nok. En super kamp af Abdullah der normalt 
kæmper i -68kg. 
 
Otto møder Raul Corredor fra Spanien i sin 1. kamp. I 1. omgang kom Otto ikke så godt igang og kommer 
bagud1-6. I 2.. omgang kom Otto ud med meget mere af det han kan, og får lagt mere pres på spanieren. Han får 
scoret til stillingen på 4-6. 3. omgang ligger Otto et stort pres og laver hurtig et rigtig godt hovedspark og flere til 
kroppen og vinder samlet 16-7 mod spanieren Flot kamp mod en stærk modstander. I 2. kamp møder han Bradly 
Sinden fra England som er verdensmester. 1. omgang starter godt for Otto som får lavet et hovedspark på 
Sinden til 3-4. Desværre bliver Otto selv ramt af et hovedspark og i 
2. omgang kan man godt se at Sinden er verdensmester og trækker fra Otto 
3 omgang kæmper Otto med alt han kan med det er desværre nok, og Otto tabte til en bedre kæmper. 
 
Tobias Hyttel mødte i første kamp en dygtig kæmper fra Montenegro. Tobias havde styr på hele kampen fra start 
til slut og formåede at sætte nogle flotte teknikker i spil, blandt andet baglæns spark til maven efterfulgt af 
baglæns til hoved og dermed 9 point på to spark. Kampen endte med point gap i Tobias favør. 
 
I anden kamp mødte Tobias en dygtig kæmper fra Serbien. Begge kæmpere havde tydelig respekt for hinanden, 
og der bliver ikke givet chancer væk. Tobias førte knebent hele kampen, men til slut kom serberen igen og sejren 
gik desværre til Serbien. Gode takter som viste at formen er i top, men den sidste skarphed manglede på dagen. 
 
Omar kæmpede ved dette EM i en ny og tungere vægtklasse. Omar møder Spanien og kommer stærkt men også 
lidt nervøst fra start. Nogle fejl undervejs bragte Omar bagud, og desværre lykkedes det ikke at indhente det 
tabte. 
 
Ricki mødte en stærk kæmper fra Ukraine i sin første kamp. Ricki er var klart underdog, hvilket dog på ingen 
måde kunne ses idet, Ricki lagde stærkt ud og styrede modstanderen på trods af at modstanderen havde en 
fordel i rækkevidde. Ricki tog føringen og var suveræn fra start til slut og ender med at afslutte kampen på point 
gap. Flot præstation fra Ricki. 
 
I 2. Kamp møder Ricki Portugal som er EM og VM medaljetager, planen var at holde tempoet højt i kampen og 
ikke lade sig falde i søvn modstanderen (der tydeligt er kendt for trække tempoet ud af kampen og eksplosivt 
score point). Ricki var godt med indtil 3. runde hvor modstanderen tog føringen. Et uheldigt sammenstød gjorde 
at Rickis tå gik af led, men kæmpede alligevel kampen færdigt. Kampen ender i portugiserens favør. Absolut 
godkendt præstation af Ricki, som også er debutant ved dette EM. 
 
Senior Damer: 
Den 17 årige kæmpe Lisa Sørensen var debutant ved dette første senior mesterskab i -57 kg. klassen. Lisa mødte 
Bulgarien i første kamp. Bulgareren var en høj og meget aggressiv kæmper, men på trods af dette var Lisa godt 
med i de 2 første omgange. Lisa vandt anden omgang, men blev desværre hentet i tredje omgang, hvorfor sejren 
gik til Bulgarien. 
 
Louise skulle være klar i kamp nr.1 mod en erfaring reagerende junior og u-21 europamester fra Spanien. Louise 
var mentalt klar til den store opgave og startede med at lægge hårdt ud, ved at sætte pres på modstanderen fra 
start. Louise var godt med de første to runder, men i sidste runde lykkedes det spanieren og score de afgørende 
point, hvorefter kampen endte i spanierens favør. Flot indsats mod en stærk og erfaren modstander. 
 



Shantelle mødte i sin første kamp en Grandprix kæmper fra Kroatien. Kampen startede med at begge kæmpere 
var lidt afventende. Shantelle formåede dog effektivt at sætte nogle svære point ind (blandt andet 4 point på 
slag til bagsiden) og tog dermed føringen. Shantelle styrede herefter hele kampen og resultatet ender I point gap 
mod en rigtig stæk modstander. 
 
I Shantelles 2. kamp ventede den 4. rangerede englænder som er kendt for sit stærke forreste ben og fysiske 
styrke. Shantelle lagde godt ud og fulgte strategien. Dog ender den meget erfarne englænder med at trække det 
længste strå, og vinder kampen. 
 
Shantelle beviste dog at hun hører til blandt de dygtigste og viser stort fremskridt i sin udvikling. 
 
Jasmin mødte Ikra Kayir fra Tyrkiet. En kæmper, der har stået til EM mange gange før. 2 guld, 3 sølv, 2 bronze til 
junior EM/ U21 EM og Multi EM. 
Jasmin startede kampen godt med sit forreste ben, og nogle gode slag, 1. omgang blev 7-7. 2. omgang var også 
meget tæt og en helt lige kamp på et højt niveau fra begge kæmpere. 3 omgang var tempoet helt i top. Jasmin 
fik et par god hovedspark ind, men desværre fik hendes modstander også nogle point ind. Med 40 sek. tilbage af 
kampen, var Jasmin bagud med 2 point. Så hun forsøgte at lægge mere pres på. Tyrkeren var erfaren og Jasmin 
blev desværre ramt i åbningerne. Jasmin lagde yderligere pres på, men tyrkeren fik lukket alt ned og tog sejren. 
 
Skrevet af de 4 trænere der var med og redigeret af Amir. 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
Sportschef, Amir Rashid 
Tlf. 22794746. 

  



2 stillingsopslag - Stævner - Teknik 
10. december 2020 

 

DTaF søger personer indenfor teknik. 

  



Corona 
9. december 2020 

 

Opdatering 

Opdatering af retningslinjer og DIF’s Q og A. 
DTaF’s COVID-19 retningslinjer er blevet opdateret i forhold til forsamlingsforbuddet. 
  



NYE COVID-19 RESTRIKTIONER 

7. december 2020 

 

Gældende for klubber beliggende i nedenstående kommuner: 

• Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget) 
• Greve 
• Solrød 
• Køge 
• Roskilde 
• Lejre 
• Slagelse 
• Faxe 
• Vordingborg 
• Aarhus 
• Odense 
 
Alle klubber i disse 38 kommuner skal holde lukket i perioden fra d. 9. december 2021 til og med d. 3. januar 
2021. 
Man kan dog forsat træne udendørs på hold af max 10 personer. 
 
DTaF anbefaler ligeledes (på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger) at udøvere bosiddende i de berørte 
kommuner ikke træner med i klubber beliggende i kommuner som ikke er berørte. 
 
Restriktionerne gælder ikke senior landsholdsudøvere. 
 
Gældende for klubber beliggende i resten af landet: 
Alle nuværende restriktioner er forlænget frem til og med d. 28. februar 2021. 
 
DTaF’s dokument med de generelle retningslinjer og anbefalinger (på hjemmesiden) vil blive opdateret i løbet af 
de næste to dage, når DIF har meldt yderligere information ud. 



WT - G2 - OPEN 
7. december 2020 

 

videre i finalerne 

Eva Sandersen Indv. damer -30 
Lene Kjær Indiv. damer -50 
Lis Borring Indiv. damer +65 
Nete Brønnum-Carlsen Indiv. piger -14 
 
Lene Kjær skal som den første på “banen” idag d.07.12. mellem kl.1300-1600. Det er direkte “live” over Zoom. 
 
Man kan følge med på... 
WT YouTube Channel: www.youtube.com/worldtaekwondo 
 
Online Poomsae Championships website: www.onlinepoomsae.com 
WT website: www.worldtaekwondo.org 
 
CONTACT INFO: 
Questions: onlinepoomsae@worldtaekwondo.org 
Technical issues: dev@taekwondo.org 

  

https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.youtube.com/worldtaekwondo
https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.onlinepoomsae.com
https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.worldtaekwondo.org


Corona 
3. december 2020 

 

Opdatering 

DTaF's COVID-19 retningslinjer er blevet opdateret. 
Der er foretaget ændringer i forhold til forsamlingsforbuddet hvilket også berører afholdelse af kurser, 
uddannelser o.l. 
  



Jobopslag som Udviklingskonsulent 
2. december 2020 

 

Genopslag 

  



NYE COVID-19 RESTRIKTIONER for 17 

kommuner beliggende i København og omegn: 
1. december 2020 

 

Gældende for klubber beliggende i nedstående kommuner: 

• Albertslund 

• Ballerup 

• Brøndby 

• Gladsaxe 

• Glostrup 

• Herlev 

• Hvidovre 

• Høje-Taastrup 

• Ishøj 

• Rødovre 

• Vallensbæk 

• Dragør 

• Frederiksberg 

• Gentofte 

• København 

• Lyngby-Taarbæk 

• Tårnby 

 

Alle klubber i disse 17 kommuner må max være 10 personer inkl. Instruktør og evt. hjælpetrænere 

uanset alder. 

 

De nye restriktionerne (samt de resterende nuværende restriktioner) er gældende til og med 2. 

januar 2021. 

 

DTaF’s dokument med de generelle retningslinjer og anbefalinger (på hjemmesiden) vil blive 

opdateret i løbet af de næste to dage, når DIF har meldt yderligere information ud. 
  



Idrætsklasse med taekwondo træning 
30. november 2020 

 

Kære klub 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – et uddannelsestilbud, hvor vi integrerer morgentræning og 
sportsrelevante kompetencekurser med en ungdomsuddannelse på en københavnsk uddannelsesinstitution. 
 
Tilbuddet retter sig mod talenter der skal i 10. klasse eller påbegynde en ungdomsuddannelse. 
 
Uddannelsesordningen lægger sig op ad Team Danmarks ordninger med uddannelsespartnere, dog med enkelte 
forskelle: 
• vi henvender os til både elite og sub-elite 
• vores uddannelsestilbud er som udgangspunkt på normeret tid 
• deltagelse i kurser og morgentræning er obligatorisk 
 
Det er muligt at orientere sig yderligere HER. 
 
Vores ansøgningsproces åbnede d. 1. november 2020 og lukker igen d. 24. januar 2021 
 
Med en kommunal sportslig godkendelse ophæves afstandskriteriet for STX uddannelser, og vi håber derfor at I 
vil medvirke til at dele informationen blandt talentudviklingsmiljøerne i hovedstadsområdet. 
 
Vores morgentræning foregår i samarbejde med Nørrebro Taekwondo Klub 

  

https://www.teamcopenhagen.dk/eliteidraetsakademi/om-team-copenhagen-eliteidraetsakademi/


Lisa Kjær 
29. november 2020 

 

online tale til den 1st WT Gender Equity and Women Leadership Forum. 

4 gange verdensmester i Para Lisa Kjær deltog den 27-28 november i den 1. WT Gender Equity and women 
leadership, hvor Lisa holdt en tale. 

  



Resultater fra WT G2 & Open 

29. november 2020 

 

efter Indledende runde. 

De fleste udøvere fra danske landshold lå komfortable i top 5 i sine grupper efter det indledende runde og kvalificeret til 

semifinalen. 

 

Følgende er videre til semifinal og deres nye start-/gruppe-nr. samt chance for at komme i finale: 

 

Kadet -14 år piger: 

Nete Brønnum-Carlsen 

Annebell Twi 

 

Junior -17 år piger: 

Alba Diget Hollederer 

Camille La Cour 

Amalie Petersen 

 

Junior -17 år drenge: 

Bastian Thinggaard Byrgesen 

Nikolaj Amby 

 

Senior -30 damer: 

Eva Sandersen 

 

Senior -30 herrer: 

Benjamin Hellegaard Harder 

 

Senior -50 damer: 

Lene Kjær 

 

Senior -60 herrer: 

Jørn Chr. Andersen 

 

Senior +65 damer: 

Lis Borring 

 

Desværre kom Victor Frisch Schultz, Emil Nørby og Silja Kjølbo ikke videre - Tak for jeres indsats og vi arbejder 

hårdere for at udvikle os endnu mere. 

  



Genåbning 
19. november 2020 

 

Nordjylland 

Genåbningen af Nordjylland betyder at alle landets taekwondo klubber igen kan holde åben, selvfølgelig under 
forudsat af at alle gældende restriktioner overholdes. 

  



Covid 19 update 
13. november 2020 

 

Kun én træner pr gruppe. 

Kulturministeriet har revideret deres retningslinjer, hvilket desværre har medført en skærpelse for trænerens 
mulighed for at gennemføre træningsaktiviteter for flere grupper på 10 personer samtidig. 
 
Dette betyder at: 
• En træner må nu KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen 
• En træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede 
samtidig. 
• Sektionsopdelt træning kan fortsat ske med separate hold (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan 
gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, HVIS der er tale om grupper med egen 
træner og træningsforløb. 

  



Udtagelse til EM i OL vægtklasser. 
12. november 2020 

 

Vi har i lang tid ventet på at invitationen til Senior EM i OL vægtklasser skulle blive offentliggjort hvilket skete i 
går. 

Senior EM finder sted i Sarajevo d. 10. og 11. december og er det første officielle stævne siden foråret. 
 
Af invitationen fremgår det at der vil blive taget en hel del sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at undgå 
smittespredning under stævnet. 
 
Ved dette stævne er der mulighed for at deltage med 2 kæmpere i hver vægtklasse. Aziz og jeg har derfor valgt 
at udtage følgende kæmpere til stævnet: 

• Shantelle Mendoza 49 kg. Sen Dam 
• Jade Castillo 49 kg. Sen Dam 
• Mansouria Derai 57 kg. Sen Dam 
• Lisa Maria Sørensen 57 kg. Sen Dam 
• Jasmin Andersen 67 kg. Sen Dam 
•  
• Tobias Hyttel 58 kg. Sen Her 
• Ricki Gene Farnes 58 kg. Sen Her 
• Otto Herlev 68 kg. Sen Her 
• Omer Dawoud 68 kg. Sen Her 
• Edi Hrnic 80 kg. Sen Her 
• Abdullah Ali Amer 80 kg. Sen Her 

 
Baggrunden for udtagelserne er en kombination af resultater, træningsindsats og fremtidsperspektiv. 
Mvh. 
Aziz og Amir. 
 
Yderligere info kan fås hos: 
Sportschef, Amir Rashid 
Tlf. 22794746 

Referat bestyrelsesmøde 



7. november 2020 

 

afholdt 2020-10-31 

  



NYE COVID-19 RESTREKTIONER 

(gældende til og med d. 4. december): 
5. november 2020 

 

Gældende for klubber beliggende i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, 

Thisted, Vesthimmerland og Læsø: 

• Alle klubber i disse 7 kommuner skal holde lukket de næste 4 uger. 

 

Gældende for klubber i resten af Danmark: 

• Udøvere fra de 7 ovenstående nordjyske kommuner må IKKE deltage i træningen i klubber 

beliggende i andre kommuner. 
  



Corona fortolkning 
3. november 2020 

 

Hvordan skal corona restriktionerne fortolkes 02-11-2020 

  



Referat 
30. oktober 2020 

 

Ekstraordinært Rep. Møde 

  



Kurser 2020 
28. oktober 2020 

 

AFLYSNING AF KURSER UNDER DTaF. 

Grundet de nye restriktioner vedrørende forsamlingsforbuddet er det med stor beklagelse, at DTaF ser sig 
nødsaget til at aflyse/udskyde alle kommende kurser indtil der igen kommer en udmelding om lempelse af 
forsamlingsforbuddet. 
 
Med beklagelige hilsner 
DTaF’s bestyrelse. 
  



Billeder til hjemmesiden 
27. oktober 2020 

 

Henvendelse til alle de dygtige fotografer i klubberne. 

For at der kommer lidt variation i billederne, som bruges i vores nyheder/blog, bedes I sende masser af billeder 
ind. 
 
Send dem til sekretariatet@taekwondo.dk. 
 
Billederne skal helst være i "liggende format" 
 
Vi skal have tilladelse til at bruge dem. 
De må gerne have en lidt "skæv" vinkel. 
Måske nogle af en fod, nogle med maske på ... eller mange andre sjove ideer. 
  

mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Billeder


Nyhedsbrev 
27. oktober 2020 

 

fra bestyrelsen 

Læs nyhedsbrevet HER 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2020/Oktober/Nyhedsmail%20fra%20bestyrelsen%20d.%2027.10.2020.pdf


EDINA LENTS UDNÆVNT 
27. oktober 2020 

 

SOM CSB TIL FØRSTE ONLINE VM 2020 I POOMSAE 

Edina Lents er blevet udpeget til CSB - Competition Supervisory Board af World Taekwondo Præsidenten – Dr. 
Chungwon Choue til det kommende Online World Taekwondo Poomsae Championships 2020, hvor det danske 
tekniklandshold ligeledes er repræsenteret. 
Edina Lents har som medlem af WT’s Poomsae Committee været i de seneste måneder dybt engageret i 
udarbejdelse af dette online koncept, og skal som CSB være med til at sikre, at det hele forløber efter WT’s 
reglement med fokus på gennemsigtighed og fairplay. 
WT Online Championships 2020 bliver afholdt i November/December. 
Edina Lents er beæret og taknemmelig for denne udnævnelse. 
  



Covid 19 
27. oktober 2020 

 

Vi har gjort det lettere at finde oplysninger om Covid 19. 

Covid 19 har nu fået sit eget menupunkt, direkte på hjemmesiden. 
 

 

COVID 19 update 
25. oktober 2020 

 

Fredag d. 23.10.2020 kom regeringen med nye udmeldinger grundet det bekymrende øget smittetal i den 
danske befolkning. 



Den 24-25 oktober blev der holdt i ”Denmark”: 
25. oktober 2020 

 

WT ONLINE International Coach Certification Course [Level I] - Denmark (English) 

Med total 38 deltagere fra hele verden. 
 
Der var 12 sekundanter fra Danmark, men også mange andre lande deltog i kurset. Bl.a. fra Norge, Sverige, 
Ungarn, Tyrkiet, Tyskland, Indonesien, Indien, Myanmar, og Taiwan. 
 
Tillykke til alle som deltog fra Danmark. 
 

  



Kære klubber og udøvere. 
23. oktober 2020 

 

DTaF ønsker mere fokus og information på Para Taekwondo. 

Vi har derfor lavet et særligt område til dette, på vores hjemmeside. 
Læs mere HER 
  

https://www.taekwondo.dk/para/


Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 
21. oktober 2020 

 

Info 

Morgenmaden bliver serveret som portions anretninger der står på bordene når I kommer ind i 
konferencerummet. 
 
Alle skal huske at have mundbind med. 
 

  



Idrætsklasse med taekwondo træning 
20. oktober 2020 

 

Kære klub 

- Er der udøvere i din klub, der går i 6. klasse og brænder for deres sport? 
- Vil de gerne udvikle sig yderligere, samtidig med at de passer deres skole? 
 
 
Et samarbejde mellem Rødovre Kommune, Valhøj Skole og lokale idrætsforeninger gør det muligt, at eleverne på 
idrætslinjen har træning på skemaet to gange om ugen i skoletiden. Målet er, at denne ekstra træning er med til 
at udvikle eleverne i deres egen sportsgren samtidig med, at de passer deres skolegang. 
 
 
Onsdag d. 25/11 2020 klokken 17:00-18:45 holder vi informationsaften på Valhøj Skole for alle interesserede – 
tilmelding er nødvendig. 
 
 
Valhøj skoles idrætslinje henvender sig til udøvere fra alle idrætsforeninger, som skal starte i 7. klasse i skoleåret 
2021/22. Ansøgningsfristen er mandag d. 1. marts 2021. 
 
 
Vi håber, at du vil sende den vedhæftede information ud til den relevante årgang, deres forældre og trænere 
samt dele det i dit netværk. 
 
 
Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakt idrætskoordinator Tenna Terney på 
telefon 36 37 83 83 / 30 76 96 02 eller på mail: tenna.terney@rk.dk 
  



Materiale Ekstraordinært Rep. møde: 
17. oktober 2020 

 

Læs dagsorden, rettidige indstillinger samt forretningsorden. 

  



G2 2020 WT Online Poomsae Championships & 
WT Open 
14. oktober 2020 

 

Information og udtagelse til G2 2020 WT Online stævne og WT Open. 

  



DIF og DGI’s coronahjælpepulje er åben igen 
8. oktober 2020 

 

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er igen åben for ansøgninger, da der er kommet flere 

millioner i puljen. Midlerne kan også søges af de foreninger, som tidligere har søgt og fået 

midler fra puljen. 

For tredje gang åbner DIF og DGI’s coronahjælpepulje for ansøgninger, og der er blevet tilført 

yderligere 76 millioner kroner. Hvis din forening har tabt penge på grund af coronaens indtog i 

Danmark, så søg. Det gælder også de foreninger, som tidligere har søgt puljen og fået en del af det 

beløb, de ansøgte om. 

 

Puljen kan søges for tab, som stammer helt tilbage fra de første coronarestriktioner blev indført og 

frem til den 31. december. I denne tredje ansøgningsrunde kan der søges fra mandag 12. oktober 

frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00. 

 

Corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-

19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra coronahjælpepuljen, kan søge i denne 

tredje ansøgningsrunde. 

 

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til 

aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til 

lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. 

 

  



Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede 

eventarrangører godt ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte 

nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet 

i forbindelse med COVID-19 - herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og 

motionsløb med over 500 aktive deltagere. 

 

Eksempler på tab, der kan søges kompensation for, er blandt andet: 

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er 

aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) 

som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er 

aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i 

forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 

aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i 

forbindelse med COVID-19. 

 

Alle foreninger for direkte besked om puljens åbning via CFR (Central ForeningsRegister). Læs 

mere om retningslinjer, ansøgningsprocedure og få svar på de oftest stillede spørgsmål på 

adressen www.dif.dk/stotte 
 

  

https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.dif.dk/stotte


Info om Ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde og Covid-19 
restriktioner 
5. oktober 2020 

 

Bestyrelsen er opmærksom på smitterisikoen ved afholdelse af at møde op fysisk og vi forstår også 
usikkerheden, men det er desværre ikke muligt at afholde mødet online. Derfor er der også taget de fornødne 
forholdsregler. 

• Scandic Hotel Odense har mulighed for at afholde møder med op til 100 siddende deltagere med 1 meters 
afstand. 
• Morgenmaden skal indtages siddende i konferencerummet og der vil være sprit tilgængelig. 
• Derudover er det et krav, at man bærer mundbind når man bevæger sig rundt på fællesarealerne (lige så snart 
man træder ind på hotellet og når man skal på toilet). 
• DTaF anmoder samtidig om, at man bevæger sig rundt så lidt som muligt. 
 
Såfremt mere end 100 repræsentanter tilmelder sig, vil bestyrelsen undersøge andre muligheder for afholdelse 
af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 
 
Bestyrelsen anmoder om at man kun tilmelder det antal medlemmer som klubberne er stemmeberettiget til (se 
vedlagt medlems- og stemmetal 2020, som er udsendt sammen med indkaldelsen). 
 
Ved yderligere spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte Tina Kim Sloth (young@taekwondodenmark.dk) 
  



Indkaldelse til Ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde 
4. oktober 2020 

 

Afholdes d. 24. oktober 2020 Scandic Hotel Odense 

  



Husk at tilmelde jer - World Taekwondo 
sekundant kursus 
4. oktober 2020 

 

World Taekwondo har annonceret, at holde et online kursus den 24. og 25. oktober via videokonference, 
specielt til de danske sekundanter. 

 
Kontaktperson: 
David Coupar 
bestyrelse-david@taekwondodenmark.dk 



  



Corona retningslinier 
2. oktober 2020 

 

Justerede retningslinjer for idrætten 

Fra DIF, DGI og Firmaidrætten HER 
 
Kære alle 
 
I løbet af de sidste par uger er der kommet et par nye bekendtgørelser og nye fortolkninger af 
forsamlingsforbuddet, som har betydning for, hvordan vi kan agere i idrætten. 
 
Vi har presset på såvel politisk som administrativt for at få nogle klare svar på, hvilken konsekvenser de nye 
bekendtgørelser har for idrætten og for at få opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, da disse ikke 
længere er fuldstændig retvisende. 
 
Vi har nu fået mere klarhed – om end Kulturministeriet endnu ikke har opdateret deres retningslinjer. Vi oplever 
at få en del spørgsmål fra jer og jeres foreninger, og oplever, at de ikke opdaterede retningslinjer skaber 
forvirring. Vi har sammen med DGI og Firmaidrætten derfor besluttet at opdatere vores egene retningslinjer, for 
at I bedst muligt kan rådgive jeres foreninger. Vedhæftet finder DIF,DGI og Firmaidrættens opdaterede 
retningslinjer. 
 
De væsentligste ændringer er: 
Mulighed for camps og lejre for op til 500 børn og unge 
I sommers havde vi en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, som muliggjorde, at I kunne afvikle sommerskoler, 
lejre og camps med op til 500 børn og unge under 25 år. Vi har nu fået en tilsvarende undtagelse, som gælder for 
lignende aktiviteter hele året. Dvs. I og jeres foreninger kan i efterårsferien afvikle fx svømmeskoler, 
basketcamps og lign. for flere end forsamlingsforbuddet på 50. I skal dog være opmærksomme på, at følge de 
regler for afvikling, som er beskrevet i retningslinjerne. 
Justeret fortolkning af forsamlingsforbuddet 
Vi har tidligere skrevet til jer om denne nyfortolkning, og den er nu beskrevet i retningslinjerne. Nyfortolkningen 
indebærer: 
- Der er ikke længere en grænse for det samlede antal deltagere i et arrangement, så længe der ikke deltager 
flere 500 samtidig, og der ikke er samlet flere end forsamlingsforbuddet (50) på samme tid og samme sted. Det 
betyder, at man gerne må lave arrangementer som fx motionsløb eller håndboldstævner med over 500 
deltagere, hvis man inddeler i grupper, der deltager tidsforskudt, eller hvis arrangementet afvikles over store 
geografiske arealer go deltagerne er samlet i grupper under 50 – fx ved golfturnering eller kapsejlads. 
- Deltagerne må ikke flette mellem grupperne, mens de deltager. Men hvis en gruppe har deltaget om 
formiddagen, må der gerne være gengangere herfra i en ny gruppe, der deltager om eftermiddagen. 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Corona_Retningslinier/Oktober/DIF_DGI%20og%20Firmaidraettens%20retningslinjer%2002-10-20.pdf


Skærpet restriktioner for publikum op til 500 
Som nogle af jer måske har bemærket lukkede politiet KFUM spejdernes landsmøde i sidste weekend. Dette var 
et resultat af en bekendtgørelse, der kom fredag eftermiddag, hvori der var sket en skærpelse af kravene for 
afvikling af aktiviteter med op til 500 siddende deltagere. Denne bekendtgørelse havde også betydning for 
idrætten og for, hvordan tilskuere skal håndteres. Særligt ift. afvikling af VIP-arrangementer med spisning har 
det betydning. Kort fortalt kan I agere som følgende: 
VIP-aktiviteter på faste pladser 
Hvis deltagerne placeres på faste pladser pegende i samme retning, mens forplejning afhentes i en bar eller 
udleveres ved pladserne og indtages siddende ned, så kan et VIP-arrangement også afvikles med op til 500 
personer (inkl. udøvere mv.) 
VIP-aktiviteter uden for eventet 
Det vil muligvis være tilladt at afholde et selvstændigt arrangement udenfor stadion før eller efter 
kampafviklingen. Hvor langt væk både ift. tid og afstand et sådant arrangement skal afholdes, vil på nuværende 
tidspunkt bero på en vurdering af de lokale politimyndigheder. 
 
Derudover er det blevet indskærpet i retningslinjerne, at tilskuere (også breddearrangementer som fx 
børneidræt) skal have en fast plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at 
benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning i en bar, på et bord eller lignende. 
 
Vi forstår til fulde, at det til tider kan være vanskeligt for jer og jeres foreninger at navigere med de forskellige og 
nye restriktioner og åbninger, men vi håber at ovenstående og de justerede retningslinjer skaber lidt mere 
klarhed over, hvordan I kan navigere og giver jer bedre mulighed for at rådgive jeres foreninger. 
 
Hvis I har spørgsmål tilretningslinjerne, så send gerne jeres spørgsmål til corona@dif.dk og så vil vi svare jer 
hurtigst muligt! 
 

 

  



Info 
29. september 2020 

 

Fra Sekretariatet 

Set i lyset af gårsdagens udmeldte referat fra bestyrelsesmøde d. 23. september 2020, har jeg valgt 

at afbryde min ferie, for at bistå den siddende bestyrelse med min administrative assistance. 

 

Skulle I have sendt mails til bestyrelsen, som ikke er blevet besvaret - må i meget gerne 

genfremsende, så skal jeg forsøge at svare hurtigst muligt. 

 

Med sportslig hilsen 

Jan Jørgensen 

Sekretariatsleder 
  



Få pladser tilbage - Tilmeldingsfrist 10 oktober. 
28. september 2020 

 

ELITETRÆNERUDDANNELSEN  

Se indbydelsen i kalenderen!!! 
 
Få en sports specifik elitetræner uddannelse inden for kamp og teknik. 
 
Uddannelsen er forhåndsudbudt til alle UC-trænere og enkelte højniveau atleter. 
 
DTaFs Elitetræner uddannelse er en efter- og videreuddannelse henvendt til både trænere og atleter, der gerne 
vil styrke deres evner indenfor træningsoptimering, med afsæt i evidensbaseret viden fra DIF og Team Danmark. 
Uddannelsen tager udgangspunkt i praktiskkonkrete tiltag, målrettet direkte til Taekwondo. 
Har du et træner-tilhørsforhold via elever på landsholdet, udviklingscenter og interessen for elitetrænerviden 
er DTaF-EliteTrænerUddannelsen en skræddersyet uddannelse som løber over 3 weekender + 1 dag fordelt på 9 
mdr. 
 
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=4-rw109WJGU&amp;t=4s 
 
DTaF Elitetræneruddannelse 
DTaF Elitetræneruddannelsen, når du vil være i blandt de bedste. 
DTaF Elitetræneruddannelsen - En uddannelse som er for dig, der ikke bare vil træne de bedste. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4-rw109WJGU&t=4s


COVID info 
24. september 2020 

 

”Regeringens forældrebrev på AULA, som opfordrer til at aflyse alle sociale arrangementer forbundet med 
børn og unge, så gælder dette IKKE idræt i fritiden. 

Det vil sige, jeres børn må GERNE deltage i holdtræning på almindeligvis. 
 
Til gengæld opfordres der til, at planlagte sociale arrangementer i klubben aflyses - også selvom der indgår 
træning. 
 
Det vil sige, at fx et planlagt lørdagsarrangement med fællestræning og efterfølgende mad + hygge anbefales 
aflyst. 
 
Ved yderligere spørgsmål eller sparring er I meget velkommen til at kontakte Tina Kim Sloth 
(young@taekwondodenmark.dk).” 
  

mailto:young@taekwondodenmark.dk?subject=Kontakt


COVID -19 update 22.09.20 
22. september 2020 

 

DTaF’s tillægsretningslinjer vedr. opstart af indendørstræning. 

På trods af den forsatte åbning af klubberne, er der stadig behov for opmærksomhed omkring 
 
DTaF anbefaler, at man i klubberne finder ud af, hvordan man skaber sikre træningsrammer jf. retningslinjer fra 
DIF fra 1. august 2020 (link under dette) i samarbejde med kommunen, hvis klubben benytter kommunale 
lokaler. 
HER 
 (Faneblad RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER) 
 
Foreningsidrætten kan forsætte trods strammere restriktioner fra regeringen. I den forbindelse er der stadig en 
række ting, I bør forholde jer til. Vi har samlet de væsentligste her. 
 
Sygdom? Gør det klart for klubbens medlemmer, at de ikke må møde op, hvis de har symptomer på sygdom. 
 
Husk afstand: Sørg for, at der er min. 4m2 gulvareal pr. person, samt at der holdes to meters afstand under 
fysiske anstrengelser i træningen (en meter ved stillestående aktiviteter). 
 
Forsamlingsforbud: Overhold til enhver tid forsamlingsforbuddet (pt: 50 pers.) og vær opmærksom på, at også 
trænere, dommere, forældre tæller med i det samlede antal på max 50. 
Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale 
om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for 
konkurrencer og turneringer. 
 
Når fysisk kontakt ikke kan undgås: Overvej hvilke tiltag kan I indføre, som kan minimere varigheden af kontakt 
ansigt-til-ansigt? 
 
Rengøring: Sørg for hyppig rengøring, særligt af kontaktpunkter som fx dørhåndtag, fælles træningsremedier, 
omklædningsrum, toiletter, klublokale mv. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt for jer, der har egne 
faciliteter (husk også køkkener, frokoststuer mv.). 
 
Hygiejne: Lav særlige regler for håndhygiejne fx håndvask ved ankomst og afgang fra træning. Sørg desuden for, 
at der er håndsprit tilgængelig. Bruger I fx fælles måtter, så lav klare aftaler om fx afspritning før og efter adgang 
på måtter, brug af fælles redskaber mv. 
 
Voksentilstedeværelse: Der skal tilknyttes en ekstra voksen/frivillig ved hold for børn og unge. De skal hjælpe 
med at sikre særlig fokus på at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
 
Turneringer: Vær opmærksom på, at forsamlingsforbuddet også gælder for turneringer, hvor det samlede antal 
turneringsdeltagere ikke må overskride 50 personer (inkl. dommere, officials, træner mv.). 
 
Ikke en eneste Taekwondo faciliteter er ens, så vi tror på, at i som trænere og ledere kan håndtere den opgave 
ude i klubberne med udgangspunkt i jeres facilitet og de muligheder og begrænsninger det giver. 
 
I skal være specielle opmærksomme på: 
Kiap skal undgås eller reduceres kraftigt – Vi ved det er svært, men råb og skrig øger smittespredning væsentlig! 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona


At der skal være 4 kvm per person i træningssalen. 
At der skal være 2 meter mellem hver udøver når der er fysisk aktivitet 
At forsamlingsforbuddet på max 50 skal overholdes 
At medlemmerne ved ankomst bliver inddelt i grupper ved flere sale i træningsfacilitet. 
At der er 10 minutter mellem hvert hold 
At der sker god udluftning mellem hvert hold 
At der sker hyppig rengøring af kontaktpunkter 
 
At træningsredskaber (sparke pads/pudder mm) skal rengøres efter brug og må ikke skifte mellem udøverne 
(Som ved udendørstræning) – Brug helst eget udstyr. Vi anbefaler, at omklædningslokaler og brusefaciliteter 
ikke benyttes før der ligger helt klare regler for rengøring hverdag og efter hvert hold. – Lad medlemmerne 
komme omklædt. – Skal rengøres minimum en gang dagligt 
 
Ved sparring: 
Man undgå skift af makker under træningen. 
Infight skal undgås/minimeres kraftigt 
Brugen af beskyttelses udstyr (veste, hjelme arm og ben beskyttere) skal minimeres – Personligt udstyr er at 
foretrække. Der må ikke skiftes udstyret mellem udøverne uden først at have været grundigt 
rengjort/desinficeret. 
Al beskyttelses udstyr rengøres efter brug. 
 
Ved sparring og yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte Covid19 ansvarlig: 
Tina Kim Sloth (young@taekwondodenmark.dk) 
 
Med sportslig hilsen 
DTaF’s bestyrelse 

  



Jobopslag 
2. september 2020 

 

som Udviklingskonsulent 

 

Udviklingskonsulent stopper 
1. september 2020 

 

Kære Taekwondo Danmark 

Vores udviklingskonsulent, Kasper Bolmgren, har søgt nye udfordringer og fratræder derfor sin stilling i 
forbundet d. 30.09.2020. 
 
Vi ønsker Kasper held og lykke fremover. 
 
Kasper vil frem til d. 30.09.2020 stadig være tilgængelig for klubberne med råd og vejledning. 
 
I forbindelse med Kaspers fratrædelse, er bestyrelsen allerede i gang med at finde en ny konsulent til forbundet. 
 
Hvis du har spørgsmål til fratrædelsen, kan DTaFs Formand kontaktes, president@taekwondodenmark.dk 
  



Pas på - falske mails til klubberne. 
31. august 2020 

 

Svindlere prøver at franarre klubberne beløb. 

En af vore klubber har fortalt om et forsøg på CEO-fraud/scam. 
Det er godt lavet, og ser næsten ”rigtigt” ud. 
Det er lavet, så det ser ud til at det er formanden der skriver til klubbens kasserer. 
 
Eksempel (navnene er udskiftet): 
Hej kasserer, 
Hvordan har du det i dag? 
Jeg har brug for, at du overfører 4.520,00 EUR til en modtager i Tyskland i dag. Jeg har bankoplysningerne. Kan 
betaling foretages nu? 
Med Venlig hilsen 
Formand 
  



Danish Open 2020 Aflyst 
21. august 2020 

 

Det er med stor beklagelse at vi desværre må meddele at Danish Open 2020 Skanderborg er 

aflyst, grundet forholdene ved Covid-19. 

Torben Sachmann og Personalet i Fælledhallen har den sidste tid virkeligt ligget vandret og forsøgt 

alle muligheder, som at dele hallen i 2 osv, forespurgt alle steder og haft kontakt til politi, DIF og 

alle myndigheder i forsøget på at få det afviklet. 

Desværre er der ingen muligheder på nuværende med de forhold hallen kan tilbyde for at afholde 

noget med mere end de 100 (incl. hjælpere, stævnleder/admin, dommere osv.) så et deltagerantal 

ville blive så lavt at det er urealistisk at afholde. 

Vi håber og ser fremad mod Rødovre open Teknik 2020 (17-10-2020) og DM 2020 (14-11-2020) 

som jo er de næste 2 stævner i Danmark. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Sachmann, Thomas Falk, Anders Banzon. 

 

It is with great regret that we unfortunately have to announce that the Danish Open 2020 

Skanderborg has been canceled, due to the conditions at Covid-19. 

Torben Sachmann and the staff in Fælledhallen have lately really been horizontal and tried all 

possibilities, such as dividing the hall into 2, etc., inquired everywhere and had contact with the 

police, DIF and all authorities in an attempt to get it settled. 

Unfortunately, there are no opportunities at present with the conditions the hall can offer to hold 

something with more than the 100 (incl. Helpers, event leader / admin, judges, etc.) so a number of 

participants would be so low that it is unrealistic to hold. 

We hope and look forward to Rødovre open Teknik 2020 (17-10-2020) and DM 2020 (14-11-2020) 

which are the next 2 competitions in Denmark. 

 

Yours sincerely 

Torben Sachmann, Thomas Falk, Anders Banzon. 
  



Ekstra mulighed for tilmelding til 
Træneruddannelse 1. 
13. august 2020 

 

I kan nu få den nye uddannelse (svarende til 1A og 1B) på kun en weekend. 

Vi mangler ganske få tilmeldinger for at kurset kan afholdes. 
 
Led efter Træneruddannelse 1 i Roskilde, 11/9 - 13/9 2020 HER. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er 19/8. 
 
Eventuelle spørgsmål besvares af sekretariatet@taekwondo.dk 

  

https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/
mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Para 
5. august 2020 

 

Møde med DTaF 

Et spændende og informativt møde i forgårs med Lisa Kjaer Gjessing, Bjarne Johansen, Knud Andersen og Jonas 
Schmidt Christensen fra Para sport Danmark (Talent og Elite) som er ansvarligt for Danmarks deltagelse i de 
Paralympiske Lege. 
 
Tak for en god introduktion, erfaringsudveksling og faglig sparring. Jeg blev lidt klogere på de problematikker, 
som Lisa udfordres af i dagligdagen og i sporten. 
 
Jeg ser frem til et godt samarbejde i fremtiden. 
 
Venlig hilsen 
David Coupar 
DTaF Para kontakt 
  



Koreanske Ambassade 
5. august 2020 

 

I forbindelse med DTaF’s besøg på den Koreanske Ambassade i Danmark, havde jeg æren af at møde 
ambassadøren Hr. Sang-Jin Park. 

Vi havde en god snak omkring, hvordan vi kan styrke relationen mellem vores forbund og ambassaden, samt 
diverse projekter, der kunne være interessante at sætte i gang. Jeg er ligeledes blevet bedt om at videreformidle 
til alle interesserede, at der vil være masser af spændende aktiviteter under Korea Festival i Danmark, i perioden 
18.-25.09.2020. 
 
 
DTaF ser frem til et spændende samarbejde med den koreanske ambassade. 
 
Med venlig hilsen 
Edina Lents 
Formand for Dansk Taekwondo Forbund 

  



Info 2 
11. juli 2020 

 

Møde i DIF 

Endnu et spændende møde på dagsordenen i går, med Frans Hjorth Hammer - bestyrelsesmedlem og vores 
kontaktperson i DIF og Danmarks Olympiske Komité. 
 
Tak for en god introduktion, politisk sparring og input til DTaF’s strategiarbejde og fokusområder mm. Jeg glæder 
mig til et tæt samarbejde og vidensdeling i div. netværksgrupper og vores næste møde, hvor hele bestyrelsen er 
med. 
 
 
Med venlig hilsen 
Edina Lents 
Formand 
Dansk Taekwondo Forbund 
  



Info 
11. juli 2020 

 

Møde i DIF 

I min nye rolle som formand for Dansk Taekwondo Forbund var jeg i går forbi til mit første møde hos IKC 
Idrættens Hus, hvor vi talte om div. spændende tiltag, som bl.a. vores udviklingskonsulent - Kasper arbejder med 
til dagligt. 
 
Jeg havde også en god snak med sekretariatschefen for Idrættens Hus, Helge Mogensen, som sørgede for en fin 
introduktion og input til div. ideer og nye tiltag, som vi planlægger i den nye bestyrelse. 
 
Bestyrelsen har haft super travlt lige siden Repræsentantskabsmødet og holder sit tredje møde i morgen. 
 
Referatet fra konstitueringsmøderne vil snart blive tilgængeligt. 
 
Med venlig hilsen 
Edina Lents 
Formand 
Dansk Taekwondo Forbund 

  



Ekstraordinær pulje til sommertiltag i din 
forening. 
2. juli 2020 

 

Mangler i økonomisk hjælp til at sætte gang i nye sommertiltag, til at byde nye aktive og frivillige velkommen 
eller til at række ud til de medlemmer, der holder en rigeligt lang corona-pause? Så er Sommerpuljen noget 
for dem. 

Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI's foreningspulje, som lokale idrætsforeninger kan 
søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Der er hele 41 millioner kroner i 
puljen, så det er bare om at søge, og hellere i dag end i morgen. 
 
Sommerferien allerede er begyndt, og derfor bliver ansøgninger behandlet og besvaret løbende, i takt med at de 
tikker ind til foreningspuljens sekretariat. Puljen er allerede åben, og lukker igen for ansøgninger den 23. august. 
Men som skrevet bliver ansøgningerne behandlet, så snart er blevet afsendt, og på grund af det korte 
tidsperspektiv, bliver der sat turbo på behandlingstiden. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den 
enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. 
Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter. 
 
Herudover er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan Sommerpuljen kan støtte jer. 
 
Bevillinger 
Bevillinger fra Sommerpuljen vil primært være i beløbsstørrelser op til 50.000 kr., men Sommerpuljen kan i 
særlige tilfælde lave større bevillinger. 
 
Sommerpuljen kan ikke ansøges om støtte til afsluttede aktiviteter og projekter eller til konkrete udgifter og 
aktiviteter, som modtager økonomisk støtte fra andre offentlige støtteordninger. 
 
Sådan ansøges puljen 
Ansøgningproceduren for Sommerpuljen finder ligesom DIF og DGI’s foreningspulje sted via Centralt 
ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dk 
 
Hvis i har brug for sparring eller har spørgsmål til sommerpuljen, så kontakt Kasper Bolmgren, 
Udvikling@taekwondo.dk 

  



Talentudvikling for teknik 
23. juni 2020 

 

Udviklingscenterkonceptet for teknik 

Udviklingscenterkonceptet for teknik er nu færdigt og klar til at blive lanceret. Der skal lyde en stor tak til alle jer, 
der har deltaget i processen og givet jeres holdning til kende. Det har fra starten været centralt, at klubberne 
blev involveret i udviklingsprocessen, da talentudviklingen på mange måder i forvejen foregår og starter i de 
lokale klubmiljøerne. 
 
Derudover er der i udviklingsprocessen også set på andre veletablerede sportsgrene, for at søge inspiration fra 
deres talentudviklingsmiljøer og derved læne os op ad eksisterende viden og erfaring. 
 
Vi har i TEU Teknik og DTaF stor tiltro til, at det nye udviklingscenterkoncept vil styrke det nationale 
talentudviklingsmiljø. Vi anerkender dog samtidig, at konkurrencemiljøet er i evig udvikling. Derfor vil vi løbende 
evaluere udviklingscenterkonceptet, for at sikre at vores talentudviklingsmiljø følger med udviklingen inden for 
sporten. 
 
Den videre proces, er nu at DTaF åbner op for ansøgninger til at blive et udviklingscenter. Den konkrete proces 
er beskrevet i det tilhørende dokument, med de krav og retningslinjer der skal opfyldes. 
 
 
 
 
Spørgsmål kan sendes til udviklingskonsulent, Kasper Bolmgren på mail. udvikling@taekwondo.dk 

  



PRM: Afgørende timer for foreningslivet 
19. juni 2020 

 

I disse dage er politikerne samlet i erhvervsministeriet for at forhandle sommerpakke. Udfaldet af 
forhandlingerne får stor betydning for foreningslivet, som er hårdt ramt af coronakrisen. 

Fælles pressemeddelelse fra DIF, DGI og DUF 
 
Foreningslivet i Danmark er hårdt ramt af coronakrisen, og derfor bliver der i disse dage kigget med stor 
spænding i retning af de forhandlinger, som i øjeblikket finder sted i Erhvervsministeriet om en sommerpakke. 
På bordet ligger et ønske om en udvidelse af den hjælpepakke til foreningslivet, hvor behovet har vist sig mange 
gange større end de midler, der er til rådighed. 
 
DIF og DGI administrerer tilsammen 44 millioner kroner fra den oprindelige hjælpepulje, men har modtaget 
ansøgninger fra knap 3.000 foreninger på samlet 257 millioner kroner. DUF har 2,5 millioner til uddeling og har 
modtaget ansøgninger for samlet 17,4 millioner. 
  



Sommerferieaktiviteter for alle 
18. juni 2020 

 

Vores børn og unge fortjener verdens bedste sommer 

Coronakrisen har været hård for mange, men især børnene har måttet lide mange afsavn: venner, foreningsliv, 
skole, klubliv og fællesskab. 
Nu har de fortjent verdens bedste sommer! 
 
Vi ved, at mange klubber er udfordrede på, hvordan de skal nå at arrangere noget særligt for de mange børn og 
unge, der hungrer efter nogle spændende aktiviteter henover sommeren 
 
Med regeringens sommerpakke på 200 millioner kroner til netop sommeraktiviteter for børn i alderen 6-17 år, er 
der et benspænd mindre. 
 
•Overvejer I at køre sommeraktiviteter – måske en enkelt dag eller måske over flere dage? 
•Kunne I forestille jer at forlænge eller styrke eksisterende sommeraktiviteter? 
•Har I gjort jer tanker om at genoptage aflyste sommeraktiviteter? 
•Kunne I forestille jer at lave sommeraktiviteter i udsatte boligområder? 
•Har I overvejet at lave åbne træningsdage for alle interesserede børn henover sommeren? 
 
Mulighederne er mange og midlerne til at få finansieret hele eller dele af jeres sommeraktiviteter er tilstede! 
Læs mere om sommerpakken og mulighederne HER 
 
 
Sådan gør I 
Pengene er fordelt til landets kommuner - men det er jeres gode idé og engagement, der ofte gør, om I kan få 
del i pengene. 
 
Lav et konkret forslag til, hvor I som forening kunne udvide en aktivitet eller måske finde på noget nyt, som vil 
komme kommunens børn og unge til gode. Og tag så kontakt til Kultur- og fritidsforvaltningen i jeres kommune 
og fortæl dem om jeres idé. 
 
Jo før, jo bedre – aktiviteterne skal gennemføres henover skolernes sommerferie 
 
Hvis i har spørgsmål eller har behov for sparring, så kontakt udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, 
Udvikling@taekwondo.dk 

  

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/6/160620_sommeraktiviteter
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/6/160620_sommeraktiviteter


Til Info ! 
18. juni 2020 

 

Den udsatte Danfortræning og Dangraduering pga. COVID-19 bliver afholdt i weekenden d. 4 – 6 september 
2020 

Dem som er tilmeldt skal bare møde op 
 
Sted: 
Vejle Taekwondo Klub 
Horsensvej 74A 
7100 Vejle 
 
Med sportslig hilsen 
Brian Rex Hansen 
Formand for Graduerings Udvalget under DTaF 
  



Kære alle. 
17. juni 2020 

 

Hermed den sidste opdatering vedr. DTaFs Repræsentantskabsmøde 2020, som afholdes den 20.juni 2020. 

 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk 

  

mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Kære kæmpere. 
11. juni 2020 

 

Håber i har det godt og så småt er ved at komme tilbage til klublokalerne, efter en lidt turbulent tid de seneste 
måneder. 

Vi håber i kommer godt i gang og fortsat passer på jer selv i forhold til Covid 19, men ikke mindst i forhold til 
skader, når i starter op. 
 
Husk at lytte til jeres krop, så i ikke overbelaster kroppen i opstarten. Landsholdstræner Aziz har produceret 
endnu en video som i kan bruge som inspiration. I må meget gerne komme med tilbagemeldinger eller 
kommentar om videoen. 
 
Aziz og jeg vil se tiden an de næste par uger, for at se hvordan hele opstarten i klubberne bliver, og herefter vil vi 
planlægge næste landsholdssamling, når det er muligt at afholde en sådan. Vi skal lige have helt styr på reglerne, 
i forhold til Aziz rejse fra Tyskland, afstand i lokaler, typen af træning osv. 
 
Link til video: 
https://youtu.be/HMz3vWSVlmU 
 
I forhold til Videoen så skriver Aziz følgende: 
 
The focus in the moment must be in physical -mental - social and to prevent injuries 
Warming up individual 
The focus is on mobility 
agility 
coordination 
stability and mobilization in the entire hip 
Cooldown after training and stretching 
all this to avoid injuries from beginning 
Basic endurance should definitely be prepared very well. 
AEROBE not Anaerob endurance - runs twice a week for at least 40-60 min, with some short sprints during the 
endurance 5m / 10m / 20m/ 5m ... 
 
Bh. 
Sportschef Amir Rashid og Landholdstræner Aziz Acharki 

  

https://youtu.be/HMz3vWSVlmU


SÅ ER DER ET NYT ONLINE STÆVNE PÅ VEJ! 

11. juni 2020 

FARVEDE BÆLTER: 6-65 ÅR - 10.-1.KUP! ÅBENT FOR HELE VERDEN! 

Nu har du mulighed for at prøve kræfterne af til endnu et Online Poomsae stævne! 
 
På vegne af World Taekwondo Europe, vil vi meget gerne opfordre udøvere mellem 6-65 år, farvebælter til at 
stille op. 
 
Vi vil ligeledes bede trænere, dommere og klubkammerater til at opfordre folk til at deltage og være med til at 
bakke op om udviklingen af Poomsae i Europa. 
 
Som farvet bælte kan det kræve et ekstra skub og evt. lidt mere vejledning hvis man ikke har prøvet det før. 
 
Deadline for tilmelding og indsendelse af video er 18. Juni. 
 
Vi håber at se så mange danske udøvere som muligt støtte op om det gode initiativ! Held og lykke til jer der 
deltager i 
 
Online KWON Open Tournament 2020 Color Belts Event! 

Online KWON Open Tournament 2020 for FARVEDE BÆLTER 🎥🥋🏆💪🏼 
 

❇️ 20.-21. Juni: Indledende Runder 

❇️ 27.-28. Juni: Semifinaler &amp; Finaler 

🌍 Åbent for hele verden; 10. Kup - 1. Kup, 6 år - Over 65 år 

✅ Man skal være medlem af WT/WTE. GMS medlemmer får rabat. 

💶 Opstillingsgebyr: GMS medlemmer: 19 Euro, Ikke-GMS medlemmer: 29 Euros. 

✍🏻 Registrér her: https://bit.ly/3gXmH4q 

💡 Video med guide til registrering: https://www.youtube.com/watch?v=FvnH8LhCcrc 

⏰ Registrering Deadline: 18. Juni, kl. 23:59 

🎬 Video opload deadline: 18. Juni, kl. 23:59 

💸 KWON - hovedsponsor udlodder 3 vouchers á 75 euro til vinderne af videoer med flest likes, flest delinger og 
den mest kreative video. 

🎥 LIVE Stream på MAS TKD YouTube Kanal 

🏆 Stævne information: 
https://www.martial.events/files/events/d/3/4/a/b/Outline-ONLINE-COLOR.pdf 

❓For spørgsmål skriv i indbakken til; www.facebook.com/TKDEurope 
 

Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at konkurrere med Poomsae udøvere fra hele verden! ✅ 
 
De bedste hilsner, 
World Taekwondo Europe, Lents Taekwondo, KWON, MAS TKD &amp; Martial Events. 
#WorldTaekwondoEurope #WTE #KWON #MasTKD #LentsTaekwondo 

#렌츠태권도#OnlineKWONOpenTournament2020 #MartialEvents #OnlineTaekwondo #UnitedAgainstCovid19 

  

https://bit.ly/3gXmH4q
https://www.youtube.com/watch?v=FvnH8LhCcrc
https://www.martial.events/files/events/d/3/4/a/b/Outline-ONLINE-COLOR.pdf
https://www.facebook.com/tkdeurope/


DTaF’s tillægsretningslinjer til DIF’s 
retningslinjer. 
9. juni 2020 

 

Kære Alle. 

DTaFs bestyrelse har her til aften lagt sidste hånd på de specielle ting omkring Taekwondo. 
 
I kan finde DTaFs tillæg samt DIFs retningslinjer via dette link på DTaFs hjemmeside, hvor vi også har uploadet de 
gældende retningslinjer fra DIF. 
 
Tænk Jer om ved denne opstart. Sørg for mere rengøring i klubbens lokaler og desinficerer tit. 
 
God fornøjelse 
 
På bestyrelsens vegne 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, DTaF 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 
  

mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


DTaFs Repræsentantskabsmøde 2020. 
9. juni 2020 

 

Kære alle. Det har nu lykkedes os at finde et sted, der har åben og kan håndterer DTaFs 

repræsentantskabsmøde 2020. 

Mødet den 20. juni afholdes på: 

Scandic Kolding 

Kokholm 2 

6000 Kolding 

 

Tidspunkt fremgår af Indkaldelsen 

 

Husk at tilmelde dig inden 15.juni 2020, hvis du vil være sikker på, at der er forplejning til dig. 

 

Husk at indstille kandidater til formands og bestyrelses poster inden den 15.juni 2020 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

formand@taekwondo.dk 

2466 4872 
  

mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Angående Danfortræning og Dangraduering 
8. juni 2020 

 

Til info ! 

Nu hvor der er åbnet for indendørsidræt, venter Graduerings Udvalget på retningslinjer for afholdelse af en 
træning fra DIF 
 
Når disse er offentliggjort, finder vi snarest en dato for afholdelse af Danfortræning og Dangraduering under 
DTaF 
Glæder os til at se jer 
 
Mvh. 
Brian Rex 
Formand for Graduerings Udvalget under DTaF 
gu@taekwondo.dk 
  

mailto:gu@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Revideret indkaldelse 
7. juni 2020 

 

til repmødet 2020 

Kære Klubber. 
 
Hermed revideret indkaldelse til DTaFs Repræsentantskabsmøde 20.juni 2020. 
 
 
I gøres opmærksomt på, at vi I skrivende stund ikke kender sted for afvikling 100%. Det kommer snarest. 
 
Da der er meget vigtige ting i spil for DTaF i form af valg (formand og 3 bestyrelsesposter), så har vi valgt at give 
Jer mulighed for at indstille personer frem til 15.juni 2020. Dette for at sikre, at der kan stå en fuld bestyrelse 
klar efter 20. juni 2020. – Der var ved den tidligere frist ikke indkommet nogen forslag! 
 
Har du spørgsmål til formandsarbejde og bestyrelsesarbejde er du meget velkommen til at kontakte formand, 
Søren Holmgård Knudsen, formand@taekwondo.dk 2466 4872 
 
Med venlig hilsen DTaF’s bestyrelse 
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INFO fra DTaF’s formand. 
7. juni 2020 

 

Kære alle. Jeg har 2 vigtige ting at informere Jer om: 

1.Åbning af klubberne: 
DTaF har ikke fået nogle retningslinjer fra DIF endnu. Men vi har modtaget en mail fra DIF, hvor DIF opfordre os 
og DTaF’s klubberne til at være tålmodige med genåbning. – Det tager tid at udarbejde retningslinjer, som både 
skal være sikre og anvendelige. 
 
DIF arbejder på højtryk med at få retningslinjerne fra myndighederne. – Kommunerne skal jo også kunne nå at 
gøre klar til Jer, der ikke har egne lokaler. 
 
Så tålmodighed, som jo også er en del af Taekwondo. 
 
Mit forslag er, at I tidligst åbner for indendørs træning fra på onsdag den 10. juni. – Indtil da: Træn udendørs! 
DTaFs bestyrelse holder Skypemøde tirsdag aften for at drøfte og godkende DTaF’s retningslinjer. 
Se nyhed fra DIF HER. 
 
2.DTaF Repræsentantskabsmøde 20.juni 2020: 
Det bliver fysisk afholdt. Sted udmeldes hurtigst muligt (Da Scandic Odense er usikre på om de åbner). 
Tilmeldingsfrist udvides til 15.juni 2020 
 
Det er også muligt at indstille personer til formandspost og de 3 bestyrelsesposter inden 15.juni 2020. 
 
Ny indkaldelse udsendes senere i aften eller i morgen tidlig. 
 
Fortsat god søndag aften 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 

https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/6/20200606_difjubleroverstorgenbningafidrtten
mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


Danmark åbner mere og mere efter lang tids 
ned lukning. 
6. juni 2020 

 

Som I alle sikkert følger med i, så sker der lige nu en udvikling dag for dag, time for time. 

Dansk Taekwondo Forbund følger tæt op på udviklingen og er spændt på, hvad den endelige udmelding bliver. 
 
DTaF følger vejledningerne fra DIF og vil også komme med råd og vejledning til klubberne, når vi modtager noget 
fra DIF. 
Indtil da vil jeg opfordre Jer til stoppe lidt op og afvente. 
 
For nuværende venter vi, at DIF vil melde noget ud søndag. DTaF's bestyrelse har Skypemøde mandag eller 
tirsdag. 
 
Fortsat god weekend 
 
Med sportslig hilsen 
DTaFs bestyrelse 
Søren Holmgård Knudsen 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 
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ONLINE TOMMERUP TEKNIK CUP 2020 LØB AF 
STABLEN 
30. maj 2020 

 

  



Lørdag den 30. Maj løb Danmarks 2. Online Taekwondo Poomsae stævne af stablen – ”Online Tommerup 
Teknik Cup 2020”, arrangeret af Tommerup Taekwondo Klub i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund. 

Over 100 deltagere konkurrerede i disciplinerne Individuel og Freestyle, mens et kompetent dommerpanel 
under ledelse af Dommerformanden Edina Lents skulle stå for pointgivningen. 
 
Dagen startede ud med et Zoom dommermøde, hvor der blev sat dagsorden, samt blev der evalueret undervejs 
på de to baner via andre sociale platforme. Til sidst blev der samlet op og drøftet om hvordan dagen var 
forløbet, samt hvilke forbedringer der kan forekomme til de næste danske online stævner. 
 
Erfaringen fra sidste måneds første online stævne gjorde, at det denne gang var en lettere opgave for 
dommerne at lave bedømmelserne. Eftersom online konkurrence er en ny form for konkurrence, skulle der 
udarbejdes en ny form for struktur. Denne gang spillede teknikken ligeledes bedre, samt var det praktiske i top. 
 
Dagens virtuelle dommerpanel bestod af; dommerleder – Edina Lents, Lisa Lents, Per Fly Hansen, Masoumeh 
Majidivash, Kasper Sig Pedersen, Magnus Tue Lund, Anne-Mette Mønsted, Ferran Hollederer, Benjamin 
Hellegaard Harder, Johan Hollederer, Freja Dons. 
 
Online stævner virker som et fænomen, der er kommet for at blive og er mere og mere udbredt ude i verden, 
grundet Covid19 situationen. Det er ligeledes en form for konkurrence som World Taekwondo og Taekwondo 
Europe bakker højt op omkring, og der forventes et stort antal internationale stævner i den kommende tid. 
Forhåbentligt kan vi i Danmark følge med i udviklingen og der fortsat vil komme opbakning til online stævner af 
arrangørerne og udøverne i Taekwondo Danmark. 
 
 
De bedste hilsner, 
Lisa Lents 
DTaF Poomsae Dommerudvalg 

  



Poomsae stævner 
30. maj 2020 

 

Historisk dansk Online Poomsae stævne baner vej for ny konkurrenceform. 

Den 12.-13. April blev en historisk begivehed for Dansk Taewondo Forbund, hvor der for første gang i Danmark 
blev afviklet et Online Taekwondo Poomsae stævne - All Danish Championships 2020 arrangeret af Aarhus Syd 
Taekwondo Klub i samarbejde med DTaF. 
 
  



Stævnet havde over 100 tilmeldte deltagere fra hele Danmark, hvor et erfarent dommerteam under ledelse af 
Dommerformanden Edina Lents, for første gang skulle være virtuelle dommere. En helt ny og anderledes og 
innovativ måde at konkurrere og dømme på. 
 
Ligesom til fysiske stævner, blev der lavet en lodtrækning af Poomsaer, hvorefter deltagerne havde en deadline 
til at filme deres runder, og uploade dem til bedømmelse. Deltagerne måtte enten performe ude i naturen eller i 
en tom Dojang grundet Covid19 restriktionerne. 
 
Dommerne skulle derefter ved hjælp af Facebook give deres respektive bedømmelser hjemmefra. Til sidst på 
dagen blev der opgjort resultater og annonceret vindere. Medaljerne blev derefter tilsendt til medalisterne. 
 
En udfordrende, spændende, lærerig og ligeledes historisk dag for dommerteamet bestående af dommerleder – 
Edina Lents, Lisa Lents, Per Fly Hansen, Mogens Laurits, Benjamin Harder, Magnus Lund, Anne-Mette Mønsted, 
Ferran Hollederer, Freja Dons, Lene Werge. 
 
Det første danske online stævne var en stor succes, som har banet vej for flere kommende online turneringer, 
som på nuværende tidspunkt grundet Covid19 situationen er den eneste måde de danske udøvere kan 
konkurrere på, og holde motivationen ved lige ved. 
 
Det næste danske online stævne er Tommerup Online Cup 2020, som løber af stablen lørdag den 29. Maj. 
 
De bedste hilsner, 
Lisa Lents 
DTaF Poomsae Dommerudvalg 

  



Til kamplandsholdet. 
26. maj 2020 

 

Aziz og jeg håber i har det godt trods omstændighederne og at i får trænet selvom det ikke er ideelle forhold. 

Danmark begynder så småt at åbne op og vi afventer fortsat en afklaring omkring forsamlingsforbud, eliteidræt, 
kontaktsport m.m. 
 
Herudover er der selvfølgelig en masse uafklarede spørgsmål omkring stævner osv. Når vi har disse ting på plads, 
vil vi sammen med EIU kigge på hvad vi gør fremadrettet ifht. stævner, udtagelser m.m. 
 
Jeg håber i fik noget ud af den træningsvideo Aziz har produceret og lægger den også op her, så alle kan få glæde 
af den. 
 
 
Bh. 
Amir og Aziz 
  



Danmarks Idrætsforbunds formand 
20. maj 2020 

 

takker alle landets idrætsforeninger. 

  



DTaF’s råd/vejledning 
16. maj 2020 

 

til udendørstræning pr. 16.5.2020. 

Kære alle klubber. 

 

Som I alle sikkert ved har der siden den 13.maj 2020 været åbnet op for udendørstræning i flere 

grupper. 

 

DTaF har måttet afvente 100% afklaring fra DIF vedr. brug af sparke pads(Skinker). 

Dette fordi kampsport nu står nævnt i vejledning fra DIF. 

 

Men det faldt positivt ud, så skinker kan stadig benyttes med omtanke. 

 

Derfor er det en stor fornøjelse nu at kunne udsende en tilpasset vejledning. 

Tænk Jer om derude . 

 

 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

formand@taekwondo.dk 

2466 4872 
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Uddannelserne i DTaF 

15. maj 2020 

Opdatering af uddannelse og ny uddannelse i DTaF. 

I Dansk Taekwondo Forbund tror vi på, at træneren gør forskellen. Derfor er uddannelsen af trænere en vigtig 
opgave og et område, som vi lægger stor vægt på. Vi har derfor løbende fokus på at gøre vores uddannelser 
endnu bedre, så de derved kan skabe større værdi for klubber og trænere. Det er vores klare overbevisning, at vi 
kan optimere ved at gøre tingene på nye måder. Derfor er vi glade for at kunne præsentere to nyheder på vores 
uddannelsesområde. 
 
Træner 1 ændrer struktur 
 
Træner 1 har i lang tid været et stærkt tilbud til den brede taekwondo træner. Det vil det forsat være 
fremadrettet. Men til forskel fra nu, hvor kurset er opdelt i en 1A og 1B, vil kurset fra efteråret 2020 blive udbudt 
som et samlet kursus, der kan gennemføres på en weekend (fredag til søndag). Formålet er at gøre uddannelsen 
mere overskuelig tidsmæssigt og sikre, at flere taekwondo trænere får gavn af dens indhold. Uddannelsen vil 
være et miks af E-læring og praktisk undervisning, hvor kursisterne er med til at skabe kurset. 
 
Spørgsmål kan rettes til Kasper Bolmgren, Udvikling@taekwondo.dk eller Lars Arnum, la.arnum@gmail.com 
 
Datoer og tilmelding vil fremgå af kalenderen. 
 
Sports Performance uddannelse 
 
Om du eller dine udøvere har fokus på traditionel taekwondo, kamp eller teknik vil der på et tidspunkt være en 
situation, hvor presset og udfordringen er på sit højeste, om det er i kampens hede eller graduering til 1. Dan. 
Sports Performance uddannelsen giver dig redskaber til at hjælpe dig selv eller dine udøvere gennem presset. 
 
DTaFs Sports Performance uddannelse er en efter- og videreuddannelse henvendt til både trænere og atleter, 
der gerne vil styrke deres evner indenfor træningsoptimering, med afsæt i evidensbaseret viden fra DIF og Team 
Danmark. Uddannelsen tager udgangspunkt i praktiskkonkrete tiltag, der er direkte overførbare til Taekwondo. 
 
Der sættes fokus på fysisk træningsoptimering og sportspsykologiske indsatser, som skal være med til at udvikle 
både træner og altet. For træneren er målet at kunne navigere ansvarsfuldt på begge områder i forhold til at 
klæde talent- og eliteatleter bedre på i trænings – og konkurrencesituationer. Atleten vil i denne proces få en 
større indsigt i sig selv som atlet, og hvordan det kan bruges som optimering til træning og konkurrence. 
 
Datoer, lokation og pris vil blive meldt ud så hurtigt som muligt. 
Men du kan allerede nu reservere en plads kurset. Tilmeldingen er ikke bindende, men vil sikre dig adgang til en 
af de kun tolv pladser. 
 
Send en mail til Kasper Bolmgren, Udvikling@taekwondo.dk 
 
OBS Kurset køres på forsøgsbasis i efteråret 2020 

Inspirationskatalog til idrætsforeninger i en 
coronatid. 
14. maj 2020 



 

Hvordan leder du en forening på afstand? 

Hvordan holder du medlemmerne varme via Facebook? Og hvordan bruger du coronatiden til at skabe et 
foreningsårshjul? Det er blot tre af de spørgsmål, som besvares med praktiske værktøjer målrettet din 
idrætsforening i DIF’s nye inspirationskatalog til foreningerne. 
 
 
 
Alle DIF’s knap 9.000 idrætsforeninger er ramt af den igangværende coronakrise. Men de er ramt meget 
forskelligt. Nogle idrætsforeninger har ikke afviklet en eneste træning i månedsvis, mens andre foreninger kan se 
lyset for enden af tunnelen og er på vej tilbage til en foreningshverdag, som dog er anderledes, end før coronaen 
gjorde sit indtog i Danmark. 
 
 
Derfor har en række DIF-konsulenter trukket i arbejdstøjet og skræddersyet et katalog med håndgribelige og 
inspirerende tricks og praktiske værktøjer, som passer til din forenings coronasituation. 
 
 
Svar og få hjælp 
 
For at inspirationskataloget passer bedst muligt til din idrætsforening, så skal du svare på to spørgsmål om, 
hvordan din forening er påvirket af coronakrisen, og hvor langt I er i jeres sæson. Herefter ledes du til et digitalt 
katalog fyldt med lavpraktiske værktøjer, som passer til din forening. 
 
 
Hvis du fx svarer, at din idrætsforening ikke har nogen fysiske aktiviteter i øjeblikket pga. coronakrisen, og at I 
skal til at forberede jer til en ny sæson efter sommerferien, så vil du blive ledt til et katalog bestående af 
værktøjer som fx ’Fasthold jeres voksenmedlemmer’, ’Inspiration til mail-hilsen under corona’ og 
’Udendørsidræt som alternativ i næste sæson’. 
 
 
Du finder med sikkerhed værktøjer, som er målrettet din idrætsforening, og som er lige til at tage op af kassen 
og bruge i praksis 

  



I DIF har vi næsten 9.000 foreninger, 
13. maj 2020 

 

der tilbyder sport, sjov og fællesskaber inden for alt fra karate til bowling. 

Men intet er som det plejer i øjeblikket, og du savner sikkert at kunne løbe, kaste, sparke, sejle, cykle osv. i din 
lokale idrætsforening. 
 
Hvilken idrætsforening fortjener en kæmpe klapsalve under coronakrisen? 

  



I DIF har vi 1.992.610 medlemmer, som 
svømmer, cykler, løber, sejler osv. 
11. maj 2020 

 

Alle er de en del af de lokale idrætsfællesskaber. 

Savner du holdkammeraten, der altid bakker op, har et smil på læben og får dig til at grine og være en del af 
fællesskabet? 
 
Send en (virtuel) high five til ham eller hende, som du glæder dig mest til at dyrke idræt med igen? 

  



Din idrætsforening skal ikke give overskud, 
9. maj 2020 

 

men den skal løbe økonomisk rundt, så du og dine holdkammerater kan få sved på panden - 

sammen. 

Hvis din idrætsforening og de 8.805 andre DIF-foreninger fortsat skal være der, når idrætsdanmark 

igen åbner, så skal du blive ved med at betale dit kontingent - også selvom du ikke får idræt for 

pengene lige nu. 

 

Det er din håndsrækning til din idrætsforening. 

 

I hvilken forening har du haft de største idrætsoplevelser? 
  



Idrætsdanmark lever af frivillige 
7. maj 2020 

 

, som pumper bolde, træner børn og sørger for idrætsforeningens økonomi. 

Faktisk har vi i DIF-foreningerne 470.922 frivillige, som vi glæder os til at se på græsset, på vandet 

og i hallen, når idrætsdanmark igen åbner for alle. De frivillige giver ikke hånd, men de giver en 

kæmpe hånd med. 

 

Hvilken frivillig træner eller leder har givet den største hånd med i dit idrætsliv? 
  



Nødvendige overvejelser 
6. maj 2020 

Corona opdatering 

Kære Klubber 
 
Det forventes, at statsministeren senere på ugen vil offentliggøre planerne for den langsigtede åbning for 
Danmark, herunder foreningslivet, og at DIF og DTaF efterfølgende kommer med deres forslag til anbefalinger. 
Men det er allerede nu en god idé at forbedre, hvilke forholdsregler din klub kan tage. 
 
Jeg har, efter dialog med DIF og forskellige klubber, udarbejdet en liste med overvejelser, i som klub bør have i 
tankerne, når det kommer til opstart af jeres træning. 
 
Når vi skal genstarte vores træning, skal det ske på en ansvarlig måde, hvor taekwondo-aktiviteter skaber glæde 
og fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte. Alle råd tager derfor udgangspunkt i de tidligere udsendte 
retningslinjer fra DTaF og sundhedsmyndighederne. Der er udelukkende tale om overvejelser i som klubber bør 
gøre jer i forbindelse med en mulig opstart. 
 
Jeg håber og tror på, at i nok skal finde kreative løsninger, der tillader jer at træne og være ”sammen”. 
 
Skulle i have spørgsmål eller behov for sparring, så kan jeg kontaktes på udvikling@taekwondo.dk 
 
Med venlig hilsen 
Udviklingskonsulent, Kasper Bolmgren 
 
 
Planlæg planen 
 
I anbefales at: 
1. Overveje allerede nu, hvordan en detaljeret plan for træningen kan se ud når der bliver åbnet op for 
indendørsidært igen. Tænk gerne både indendørs- og udendørstræning som mulige scenarier. 
2. Have med i jeres tanker, hvad i gør før, under og efter en træning. 
3.Planen med fordel deles med trænere, forældre, frivillige og medlemmerne, så alle er med på, hvordan det 
skal foregå. 
4. Hvis i har mulighed for det, så er det en god ide at få et overblik over, hvordan jeres lokaler kan optimeres til 
situationen. 
5. Inkorporerer tilmeldingen til jeres træninger. På den måde kan i sikre, at de fleste medlemmer kan få trænet, 
samt at i holder jer under det maksimale antal personer tilladt. 
6. Udlåning og deling af klubudstyr ikke praktiseres på nuværende tidspunkt. 
7. I udarbejder en plan for rengøring og desinfektion af træningslokaler mm. 
 
Før træning 
 
For at sikre de bedste muligheder for gennemførelse af en træningen kan i med fordel overveje følgende: 
1.Bestyrelsen eller en nøgleperson bør beslutte, om aktiviteterne kan opsættes forsvarligt og løbende evaluere, 
om organiseringen og eksekveringen forsat giver mening. 
2.Hvordan i bedst kan følge myndighedernes retningslinjer, når det kommer til mindskning af smitte. I en 
taekwondokontekst betyder det bl.a. at sparring én mod én og spark på puder ikke kan lade sig gøre, da det ikke 
vil være muligt at holde den nødvendige afstand. 



3.Hvordan kommunikerer i nemmest med jeres ledere, trænere og frivillige? De fleste benytter allerede en eller 
anden for trænerforum. Her kan i med fordel sikre koordineringen mellem bestyrelse og trænere/frivillige. 
4. Hvordan kan i sikre at medlemmerne møder op omklædt? 
 
Under træning 
 
Husk at i der for at træne og bevæge jer, så for at sikre de bedste muligheder for gennemførelse af træningen, 
kan i med fordel overveje følgende: 
1.Hvordan kan i sprede træningen ud over så mange dage og lokationer som muligt? Er det f.eks. muligt at have 
både indendørs- og udendørstræning samtidig? 
2.Hvordan sikre i nok plads mellem udøverne, så i kan holde afstand? I kan, hvis muligt, overveje at bruge tape 
på gulvet eller minestrimmel til at afgrænse områderne. 
3.Hvordan kan i sikre, at der er indlagt tid til at komme ind og ud af lokalerne? En simple løsning kunne være at 
have indlagt en tidsbuffer i begge ender af en træning. 
4.Hvordan kunne retningslinjer for afsætning og afhentning af medlemmer se ud? F.eks. kunne det overvejes at 
have et specifikt sted til afsætning og et andet til afhentning? 
 
Efter træning 
 
Den sociale del af træningen er noget de fleste savner, men i er som klub desværre nødt til at begrænse de 
sociale interaktioner. For at sikre de bedste forudsætninger for at komme fra træningen kan i med fordel 
overveje følgende: 
 
1.Hvordan kommer i ud af træningslokalet uden kontakt? Kan i f.eks. have decideret indgang og udgang af 
lokalerne, så flowet af personer kun går en retning. 
2.Hvordan kan i sikre, at medlemmerne ikke bliver hængende efter træning? F.eks. kunne man afspærre de 
sociale områder som f.eks. køkkenet mm. 
3.Hvordan sikre i, at brugte rekvisitter rengøres? Overvej om det giver mening at have professionel 
rengøringshjælp, eller om jeres kommune stiller ekstra rengøring til rådighed. 

  



DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

1. maj 2020 

Puljen er åbnet fra d. 1. maj til og med 15. maj 



Kære Klubber 

 

Idag(d.01.05) er DIF og DGI’s corona-hjælpepulje åbnet for ansøgninger. Der kan kun ansøges fra d. 1. maj til og 

med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni. 

 

Vi har kigget puljens retningslinjer igennem for at kunne vejlede jer bedst muligt. Skulle i derfor have spørgsmål 

om puljen, så kontakt udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, udvikling@taekwondo.dk 

 

Hvem kan søge? 

 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at 

afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og 

aflysning af arrangementer i forbindelse med COVID-19. 

 

Hvad kan der søges tilskud til? 

 

•Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som 

følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

•Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse 

med COVID-19. 

•Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som 

følge af nedlukningen. 

•Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse 

med COVID-19. F.eks. i forbindelse med stævneaktiviteter 

•Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

 

Klubberne kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, derfor skal eventuelle besparelser eller 

reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden, modregnes. Klubbernes dækning af de 

tabteudgifter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår. 

 

Der kan ikke søges tilskud til: 

 

•Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt. 

•Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring. 

•Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af kompensationsordningen for aflysning af større 

arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger. 

 

 

 

Q&A 



Så frigives DTaF stævner til at klubberne kan 
ansøge om at afholde dem. 
29. april 2020 

 

Kære alle klubber i DTaF. 

Vi skal have planlagt stævnerne for noget af 2021 + 2022 samt 2023: 
 
Generelle krav: 
• Vi vil helst tilstræbe, at der skal være min. 1½ måned mellem hvert stævne. (Dette for at tilsikre en jævn 
fordeling) 
• Der skal være plads til 3 baner pr. disciplin(Kamp/Poomsae) – Dette kan fraviges efter aftale med DTaF 
• Man kan også søge om at afholde alternative stævner, så som Puljestævner og andet. 
• Efter tildeling indgås der en kontrakt med DTaF 
• Sidste frist for ansøgning er den 1. juni 2020. Stævnerne fordeles derefter af DTaF’s stævnegruppe 
• Ansøgning sendes til formand@taekwondo.dk 
• Alle klubber i DTaF kan ansøge om at afholde stævne i nedenstående intervaller: 
 
2021 
Januar + februar. (Nedenstående er tildelt allerede nu): 
16.01.2021 Nordiske Mesterskaber i Rødovre (Kamp og Poomsae) 
06.02.2021 Poomsae stævne Munkebo 
27.02.2021 Esbjerg Cup (Kamp og Poomsae) 
 
Marts + april (Nedenstående er tildelt allerede nu) 
17.04.2021 Tommerup Poomsae Cup 
22.05.2021 Danish Open Poomsae 
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Maj + juni 
DM-ugen i uge 26 afholdes i Aalborg for nogle DM seniorklasser – Vi ved ikke så meget for nuværende. 
 
August + september. (Nedenstående er tildelt allerede nu): 
28.08.2021 WCTT 
 
Oktober + november (Nedenstående er tildelt allerede nu på nær DM) 
02.10.2021 Budo Nord Teknik 
23.10.2021 Rødovre Cup (Kamp og Teknik 
DM (Kamp og Poomsae) 3. lørdag i november Ledig og kan søges 
 
2022 
Januar + februar 
 
Marts + april 
 
Maj + juni 
DM ugen i uge 22?? by for afholdelse kendes ikke 
 
August + september 
 
Oktober + november 
DM (Kamp og Poomsae) 3. lørdag i november Ledig og kan søges. 
 
2023 
Januar + februar 
 
Marts + april 
 
Maj + juni 
DM ugen i uge 22?? by for afholdelse kendes ikke 
 
August + september 
 
Oktober + november 
DM (Kamp og Poomsae) 3. lørdag i november Ledig og kan søges. 
 
Med sportslig hilsen 
DTaF’s stævnegruppe 
v. Søren Holmgård Knudsen 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 
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Ugentlig Quiz fra World Taekwondo. 
29. april 2020 

 

God fornøjelse 

Hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
formand@taekwondo.dk 
 
World Taekwondo has launched a weekly quiz, which is open to all and aims to engage, entertain and educate 
fans around the globe. 
Every Monday, taekwondo enthusiasts will be able to test out their taekwondo knowledge by answering five 
questions on all things taekwondo; from competition rules, to taekwondo history and federation facts. 
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Opdatering fra Anti Doping Danmark 
28. april 2020 

 

Forbundet har modtaget følgende fra Antidoping Danmark. 

Specielt de 2 afsnit omkring medicinsk dispensation (TUE) og E-learning om dopingreglerne burde 

have din interesse, så du kan undgå at havne i problemer og udelukkelse. 

 

Venlig hilsen / Best regards 

Michael Gandø 

Formand Talent og Eliteudvalget Teknik 

Dansk Taekwondo Forbund/Danish Taekwondo Federation 

Teknik@taekwondo.dk 

Tlf.: +45 27525622 

 

Kære forbund 

Att. sportslige ansvarlige 

 

En opdatering fra Anti Doping Danmark (ADD) vedrørende antidopingarbejde den kommende tid, 

som kan være relevant for dig at kende til. 

 

Dopingkontrol 

ADD har øget dopingkontrolindsatsen efter en periode med en ny, midlertidig metode, der tager 

hensyn til smitterisikoen ved COVID-19. ADD har den seneste uge gennemført kontrol med den 

nye metode blandt udøverne, og det er blevet taget godt imod. 

 

Dopingkontrollen foregår efter en tilpasset procedure, der kan sikre afstand mellem 

dopingkontrollant og udøver. Udøveren gennemfører dopingkontrolproceduren selv, mens 

kontrollanten venter udenfor. Der er iværksat en række analytiske værktøjer, der kan sikre, at 

prøven er fra udøver, og at den er afgivet under kontrollen. 

 

Læs ADD’s nyhed HER 

 

mailto:Teknik@taekwondo.dk?subject=Kontakt
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Whereabouts 

Under hele COVID-19-forløbet har udøvere i ADD’s prioriterede testgruppe været forpligtede til at 

udfylde deres whereabouts. Dette gælder naturligvis fortsat, nu hvor ADD har øget kontrolindsatsen 

igen. 

 

Medicinsk dispensation - TUE 

Har dit forbund udøvere, der har behov for behandling, kan I undersøge, om der er tale om tilladt 

eller forbudt behandling i henhold til Dopinglisten, samt om udøveren skal søge medicinsk 

dispensation (TUE) HER 

 

Det er vigtigt at være ekstra opmærksom at søge inden for de angivne tidsrammer, da 

behandlingstiden pt. er længere, idet de læger, som vurderer TUE-ansøgningerne, også er en del af 

sundhedsvæsnets COVID-19-beredskab. Desuden skal udøvere være opmærksomme på, at der kan 

være længere behandlingstider i sundhedsvæsnet. Det kan få indflydelse på udøvernes mulighed for 

at få tid til udredning og dermed mulighed for at søge TUE. 

 

Få styr på antidopingreglerne 

E-læringsprogrammet Ren Vinder kører stadig, så udøvere og støttepersonale kan blive 

opdateret HER 

 

Har dit forbund behov for specifik uddannelse af eliteudøvere eller andet relevant støttepersonale, 

kan du kontakte Thomas Brock på tbr@antidoping.dk og høre, hvad ADD kan tilbyde til dit 

forbund. 

 

Stop Doping – sig noget, hvis du ser noget! 

Har du viden eller mistanke om doping, så kan du fortsat benytte Stop Doping-

hotlinen: www.stopdoping.dk 

 

Hvis dele af indholdet i denne mail er relevant for dine kollegaer, er du velkommen til at 

videreformidle den. 

Har du i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ADD. Kontakt Annemarie Haahr 

Kristensen på aak@antidoping.dk eller Thomas Brock på tbr@antidoping.dk. 

 

#CleanSportDenmark #PlayClean 
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INFO vedr. WT-GMS (GAL/GOL) 
27. april 2020 

 

Ændringer 

Kære alle. 
Aarhus, den 27.april 2020. 
 
Fra 1.maj 2020 sker der ændringer i forhold til WT GMS(GAL/GOL). 
 
• Sekretariatet tager over i forhold til nyoprettelse/fornyelse. 
 
• Pris nedsættes til 435 kr. 
 
• Vejledninger tilpasses og kan findes på DTaF s hjemmeside: 
https://www.taekwondo.dk/staevner/gal-gol-licenser/ 
 
• ID-KORT: 
Der gøres opmærksom på, at de klubberne, som selv registrerer bestiller og betaler for ID-KORT eller kommer til 
at bestille og betale. WT GMS er sådan opbygget at det kun er DTaF, som kan bestille levering af ID-KORT. 
DTaF bestiller når der er bestilt mere end 10 ID-KORT. (Dette for at holde udgiften på et minimum) = 15 kr. Pr 
kort, som klubberne bedes indbetale. 
 
• Hvis man bestiller GAL OG GOL via DTaF er ID-KORT inkl. de 435 kr. 
 
• Hvis der er nogen, der snart skal have fornyet. Vil jeg foreslå, at I venter til der begynder at blive lukket op for 
G stævner igen. Årsag: Licens gælder et år fra udstedelse. 
 
• Det kan være at nogen har været inde og tjekke eller opdatere deres profil i WT GMS? De har måske lagt 
mærke til, at de nu står som Region Capital og deres klub er forsvundet. Lad være med at gøre noget. WT GMS 
er ved at opdatere databasen. 
 
Hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
 
 
 

Lis Borring trækker sig 



24. april 2020 

 

Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Lis Borrings opsigelse som assisterende 

landsholdstræner for tekniklandsholdet. 

Lis har af personlige årsager valgt at trække sig fra opgaverne omkring tekniklandsholdet. Hun har i 

mange år været en fast del af holdet. Først som udøver, hvor hun har vundet medaljer ved EM, VM 

samt et utal af internationale stævner. Efter at skader har tvunget hende til at stoppe som 

eliteudøver, har hun de seneste år været assisterende landsholdstræner under Ky-Tu Dang. Her har 

hun med sin konkurrence- og livserfaring været en stabil støtte i udviklingen af landsholdsudøverne. 

Sideløbende har Lis været aktiv med tekniktræninger i klubber, som har vist interesse i opstart af 

konkurrence-teknik. En opgave som Lis måske vender tilbage til sidst på året. 

 

Landsholdsledelsen og TEU-teknik, venter med en beslutning om genbesættelse af funktionen, til vi 

er over det værste af Coronapandemiens begrænsninger. 

 

På vegne af landsholdsledelsen og TEU-teknik, vil jeg gerne takke Lis for hendes indsats og den 

positive indflydelse hun har haft på vores landshold. 

 

Michael Gandø 

Formand TEU-teknik 
  



Anbefalinger fra DTaF og DIF 

21. april 2020 

vedrørende udendørsidrætter. 

Der er jo IKKE lukket op for indendørsidrætterne, som Taekwondo jo er! 
 
 
Men derfor kan man godt træne udendørs, hvis man vel og mærke følger DIFs vejledninger 
 
Ingen af DTaF’s klubber har udendørs faciliteter! – Så det vil blive træning på ”offentlige” pladser med de 
ulemper og overvågning det giver sporten. 
 
Ret Jer efter kommunernes retningslinjer 
 
DTaFs bestyrelse tænker følgende, når vi overhovedet skal anbefale en ”åbning”: 
• At der medbringes hånd desinfektion 
• At klubberne kan træne udendørs, når de ikke er over 10 personer = 1 instruktør og 9 udøvere. 
• Der skal være 2 meter eller mere mellem udøverne og træner 
• At ingen som helst form får sparring 1+1 eller flere må foregå. Ej heller frigørelse og selvforsvarstræning, hvor 
der er tæt kropskontakt. 
 
 
Brug af udstyr: 
 
Rigtig mange er vant til at bruge: sparke skinker/pads. Og disse kan bruges med omtanke af træneren, hvis 
afstand mm kan overholdes. 
 
 
Sparke puder/”skinker” skal være personlige og må ikke deles rundt/eller deles mellem 2 eller flere – Der skal 
være afstand og ikke direkte kontakt 
 
 
Hvis træneren medbringer Sparke skinker/pads skal de være desinficeret inden brug og ligeledes gøres det efter 
brug 
• Deltagere må ikke benytte klubben som omklædning 
• Det anbefales, at der IKKE trænes på bare fødder på sparke skinker/pads 
• Måtter må ikke benyttes – De skal jo rengøres konstant! 
 
 
Tænk Jer om og god fornøjelse 
 
 
Med sportslig hilsen 
Dansk Taekwondo Forbunds bestyrelse 
Søren Holmgård Knudsen 
formand@taekwondo.dk 
 
2466 4872 
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Rep. 2020 
17. april 2020 

 

Materiale 

Kære alle klubber. 
 
Her finder I alt materialet vedr. DTaF Repræsentantskabsmøde 20.juni 2020. 
 
Vi krydser fingrene for, at der er bliver endnu mere styr på Corana og, så det bliver sundhedsforsvarligt at afvikle 
Repræsentantskabsmødet den 20.juni 2020 i Odense. 
 

Rigtig god weekend og pas fortsat godt på hinanden og Jer selv  
 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
Søren Holmgård Knudsen 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk 
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Puljer 
16. april 2020 

 

Status på puljer under coronakrisen 

DIF og DGI’s Foreningspulje 
På baggrund af den nuværende situation har bevillingsudvalget for DIF og DGI's foreningspulje besluttet at holde 
en pause for bevillinger for ansøgninger 0-30 t.kr. med afslutningsdato på eller før 30. april. 
 
Foreninger kan stadig ansøge puljen med en senere slutdato end den 30. april. Ansøgende foreninger anbefales 
dog at være særligt opmærksomme på realistiske afslutningsdatoer, alternativt vente med ansøgning til puljen, 
indtil forholdene på foreningsidrættens område er normaliserede. 
Ansøgninger 30-300 t. kr. er IKKE omfattet af suspenderingen - næste deadline for ansøgninger er 31. juli 2020. 
 
Toms Guldpulje 
Åbningen af puljen er forsinket og åbner muligvis først igen i 2021. 
Familieidræt handler om at være aktiv på tværs af generationer og om at være sammen om gode 
idrætsoplevelser. 
 
Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for 
familieidræt. Det kan både være gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter. 
 
DIF og Always #LikeAGirl 
Ansøgningsfristen til DIF og Always #LikeAGirl Camp forlænget til 31. maj 2020 pga. corona-situationen. 
 
I lyset af Corona-situationen opfordres ansøgere til DIF og Always #LikeAGirl Camp-puljen om at afholde jeres 
pigecamp efter sommerferien. Ansøgningsperioden er forlænget til og med maj måned og foreningerne kan 
forvente svar senest den 8. juni. 
 
Idræts for alle børn 
Puljen ’Idræt for alle børn’ har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt 
stillede forældre til at dyrke idræt. 
 
Midlerne kan gå til et kontingent, til sportsmateriel eller stævnedeltagelse. Fællesnævneren er, at midlerne er 
med til at sikre, at børn og unge, som har brug for en ekstra håndsrækning, får mulighed for at dyrke fysisk 
aktivitet, danne venskaber og udvikle kompetencer i en idrætsforening. 
 
Foreninger under DIF kan søge puljen til børn eller unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre og 
herigennem modtage støtte til betaling af f.eks. barnets kontingent. Puljen søges ved at udfylde 
ansøgningsskabelonen, som sendes til jol@dif.dk 
 
 
Skulle i have spørgsmål eller behov for sparring, så kan i kontakte Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, 
udvikling@taekwondo.dk 

Resultater All Danish Poomsae Online. 
13. april 2020 



 

Se dem 

  



All Danish Poomsae Online Championship 
9. april 2020 

 

Upload af film 

Nu er der åbnet for upload af film til All Danish Poomsae Online Championship i alle klasser. 
 
De tilmeldte deltageres præstationer bedømmes af dommerne søndag 12. april fra kl. 12:00. 
 
Vi glæder os til at se resultatet af jeres anstrengelser! 
 
Arrangørerne 

  



Aflysning 
9. april 2020 

 

Sommerlejr 2020 

Kære alle. 
Dansk Taekwondo Forbund har i går aftes modtaget dette fra Esbjerg TKD Klub vedr. AFLYSNING AF 
SOMMERLEJR 2020: 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk 
 
Alle der måtte være involveret i Sommerlejr 2020 
 
Esbjerg, den 8. april 2020 
 
Kære taekwondo venner 
 
Det er en tung dag i dag, at måtte til tasterne og meddele at vores Taekwondo sommerlejr 2020 må aflyses for 
indeværende år. 
 
En sommerlejr betyder rigtig meget for os som klub, idet vi har lagt kræfter i arrangementet og ventede blot på 
at modtage alle vores dejlige gæster. Men i år bliver dette ikke muligt, idet regeringen ønsker at beskytte dig og 
mig og os alle sammen. Dette respekterer vi selvfølgelig og takker blot regeringen, fordi de tænker stort og godt 
på vores vegne. 
 
Vi skal vende dette triste til noget positivt, nemlig at vi er så langt i forberedelserne, at vi vil kunne holde lejren 
indenfor de nærmeste år. Vi må ikke lade os slå ud af de små skub, vi møder undervejs i livet. 
Jeg som ansvarlig for lejren 2020 vil takke jer, der allerede har lagt kræfter i arrangement. Håber vi sammen 
tager teten igen indenfor de nærmeste år. 
 
Klubber, der har tilmeldt sig lejren får selvfølgelig tilmeldingsbeløbet retur hurtigst mulig. Også til jer en stor tak 
for at i tilmeldte jer vores planlagte sommerlejr. Jeg garanterer næste lejr, Esbjerg Taekwondo Klub arrangerer, 
blot bliver endnu bedre. 
 
Med venlig hilsen 
Torben Madsbøll 
Esbjerg Taekwondo Klub 
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Kære Klubber. 
9. april 2020 

 

I har i går fået mail fra DIF vedr. Corona. 

Jeg håber, at I følger de vejledninger som regeringen og DIF anbefaler. 
 
For DTaF får de nye tiltag nedenstående betydning: 
 
2-3 maj DTaF Danfortæning - Udskydes på ubestemt tid. Tilmeldingsfristen 18 april bibeholdes. Ny dato meldes 
ud efter 10.maj – Der er pt omkring 25 tilmeldte. 
 
16-17 maj Træner1B i Roskilde – Aflyses – Klubberne får penge tilbage. 
 
30.maj Poomsae stævne i Tommerup - Aflyses 
 
Usikre arrangementer: 
20.juni Repræsentantskabsmødet – afventer, hvad der meldes ud 10.maj. 
 
2 x kurser juni – afventer, hvad der meldes ud 10.maj. 
 
4-10 juli Sommerlejr – afventer – DTaF har været i kontakt med Esbjerg TKD Klub. Der kommer en udmelding 
snarest. 
 
30.august WCTT – afventer, hvad der meldes ud 10.maj. – DTaF har været i kontakt med Københavns TKD Klub. 
 
Jeg håber, at I kan få det hele til at fungere på en eller anden måde og afventer spændt, hvor mange der 
deltager i Online Poomsae stævnet den 12.april. 
 
God påske trods alt. 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk 
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DTaF Repræsentantskabsmøde udskudt 
5. april 2020 

 

til 20.juni 2020. 

Kære alle. 
 
På et Skypemøde i DTaFs bestyrelse den 29.marts 2020 blev det besluttet at udskyde Repræsentantskabsmødet 
til 20.juni 2020 pga. Corona. 
 
Der er et referat undervejs. 
 
Materiale: 
Materiale til Repræsentantskabsmødet bliver udsendt jf. tidsfristerne ifølge DTaFs love. 
 
Sted: 
Repræsentantskabet holdes som først planlagt på Scandic Odense (Scandic har bekræftet flytning af datoen!) 
 
Tilmeldingsfrist: 
Vil fremgå af materialet der udsendes omkring 16-17.april 2020 
 
DTaF Bestyrelsesarbejde mellem 25.april og 20.juni 2020 foregår som ved normalt bestyrelsesarbejde 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk 
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Hjemmetræning 
3. april 2020 

 

Mangler du inspiration til din hjemmetræning? 

Så har vi lavet en side, hvor vi har samlet lidt links fra nogle af de klubber og personer, der har udarbejdet 
videoer til træningen derhjemme. 
 
Hvis klubberne vil have deres videos med på siden, bedes klubbens kontaktperson sende link(s) 
til udvikling@taekwondo.dk 
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Danmark holder sammen. 
2. april 2020 

 

DTaF og deltagelse i radioudsendelsen "Danmark holder sammen" på P4 i går aftes. 

Søren Holmgård Knudsen er på fra 32:40 til 36:50 
Nana Juul Hansen er på fra 44:20 til 48:20 
 
God fornøjelse og vi glæder os til at en masse prøver at deltage i online stævnet den 12.april 2020. 
Husk tilmeldingsfristen er 5. april 2020. 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
2466 4872 

  



Første Danske Online Mesterskab i Taekwondo. 
31. marts 2020 

 

Pressemeddelelse 

  



Pressemeddelelse fra DIF. 
31. marts 2020 

 

Jeg tager for givet, at DTaF's klubber bakker op. 

På forhånd - TAK 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, DTaF 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 

  



All Danish Poomsae Online Championship 
30. marts 2020 

 

A, B, C og D klasse stævne - alle kan være med. 

12. april 2020. 
 
Seneste frist for tilmelding er 5. april. 

  



VM udtagelse Teknik. 
30. marts 2020 

 

Nu da VM er aflyst, er VM udtagelsen ikke længere gældende. 

Når vi ved om/hvornår VM afholdes, så bliver der, ud fra de til enhver tid gældende kriterier, udtaget et 
landshold igen. 
 
Derfor forventer landsholdsledelsen, at udtagelsesniveauet holdes ved lige. 
 
Du bør lave aftaler med klub-og landstræner om hvordan du bedst holder dit fysiske og mentale træningsniveau 
vedlige. 
 
Det vil være naturligt at det dykker en smule lige nu. Men det må ikke blive for vanskeligt for dig at komme 
tilbage. 
 
Michael Gandø 
Formand TEU-Teknik 
  



PL2020 nu også udskudt. 
25. marts 2020 

 

Se nedenstående link til officiel udmelding fra DIF og ParaSport Danmark. 

Jeg skal nok vende tilbage lige så snart jeg får noget yderligere vedr. datoer samt 

udtagelseskriterier. 

Disse kommer fra World Taekwondo(WT). 

 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

formand@taekwondo.dk 

2466 4872 
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OL 2020 udskudt. 
24. marts 2020 

 

Se nedenstående link til officiel udmelding fra DIF og TD. 

Jeg skal nok vende tilbage lige så snart jeg får noget yderligere vedr. datoer samt udtagelseskriterier. 
Disse kommer fra World Taekwondo(WT) 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 
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Kære alle i Dansk Taekwondo Forbund. 

24. marts 2020 

 

Vi er som Taekwondo udøvere ramt lige så hårdt af coronavirussen, som det øvrige samfund! 

Det er dog en fornøjelse at se, hvordan de forskellige klubber håndterer det ikke at kunne være socialt sammen i 
Dojangen. 
 
Der produceres video træning og diskussionsfora bliver etableret. – I gør det kort sagt fantastisk. 
 
Vi alle er lige blevet ”slået til hjørne” frem til 14.april 2020! 
Vi gør alle en indsats for at overholde de vejledninger og regler der kommer så vi kan beskytte alle de ældre og 
dem der er ramt af sygdom. 
 
Vi kæmper med udfordringer som: Familie, børn, arbejde samt vores kære sport TAEKWONDO. 
I Dansk Taekwondo Forbund følger vi udviklingen skarpt: 
 
Skal vores eget repræsentantskabsmøde den 25.april udsættes? 
Skal DTaF’s bestyrelsen, (hvis udsættelse) i en periode overgår til et “forretningsministerium”? 
 
Bestyrelsen tager på et Skypemøde den 29. marts 2020 stilling til en evt. udsættelse af 
Repræsentantskabsmødet. 
Bliver sommerlejren 2020 til noget? – Det afhænger af udvikling i Corona situationen. Den 14. april 2020 bliver vi 
alle måske klogere! 
 
Bliver OL og PL udskudt? – Der kommer forhåbentligt snart på plads. – Det er virkelig hårdt for udøverne ikke at 
kunne træne og at de hele tiden må vente på en OL kvalifikation. 
 
  



DTaF har i dag sat i værk, at I bliver kontaktet af DTaF’s udviklingskonsulent, som kort vil høre Jer til situationen i 
jeres klub. Kasper arbejder lige pt hjemmefra og går den 1.april på ferie frem til 14 april 2020. Han håber at 
kunne nå at få fat i så mange klubber som muligt de næste dage. 
 
I er altid velkommen til at ringe/skrive til DTaF’s sekretariat samt undertegnede. 
sekretariatet@taekwondo.dk 
2122 5166 
 
Pas godt på Jeres familier og Jer selv og endnu engang tak for den kæmpeindsats i udøver i denne tid! 
 
Mange kærlige tanker og hilsener 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 

  

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


Inspiration til hjemmetræningen? 
20. marts 2020 

 

Alternativ træning 

Mangler du inspiration til din hjemmetræning? 
Så frygt ej mere, vi har samlet lidt links fra nogle af de klubber og personer, der har udarbejdet lidt videoer til 
træningen der hjemme: 
 
 
Aarhus syd Taekwondo 
 
 
Johnny Moberg Nielsen 
 
 
Taekwondo Klubben DO (Aarhus) 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured


Kære alle kampklubber & udøvere. 
18. marts 2020 

 

TEU-kamp og landsholdsledelsen, er fuld opmærksom på de seneste dages mange aflysninger 

af stævner og mesterskaber. 

Vi følger udviklingen tæt, og vil så snart det er muligt komme med nye opdaterede 

udtagelseskriterier. Vi ved for nuværende ikke hvilken betydning aflysningerne har for OL-kval og 

OL. 

 

Mht. EM og VM i de forskellige kategorier, må det forventes at der kan komme tillæg til de allerede 

udmeldte udtagelseskriterier. 

 

Vi håber at alle kommer sunde og raske ud af denne ekstraordinære situation. 

 

Venlig hilsen 

Tarik Setta 

TEU- Kamp 
  

https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
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https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
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https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured


 

CORONA UPDATE 
17. marts 2020 

 

Kære alle, jeg har lige modtaget dette fra Danmarks Idræts Forbund(DIF). 

En opdatering ift. mailen tidligere på aftenen: Vi har netop udsendt en pressemeddelelse under 

overskriften ”Alle i DIF-idrætten skal stå sammen om corona-tiltag”. Pressemeddelelsen kan 

læses HER. 

 

Derudover er Ekstranettet opdateret, og vi sender inden længe nyhedsbrevet ”ForbundsNyt” ud til 

jer alle. 

 

Vores hjemmeside er i fuld gang med at blive opdateret. Udover landingspagen www.dif.dk/corona, 

hvor vi samler vores informationer, så kan man også tilgå diverse nyheder og pressemeddelelser fra 

forsiden. 

 

Nyhedsbrevet til foreninger med den seneste corona-information opdateres, når de nye 

informationer er klar på hjemmesiden og udsendes enten sent i aften eller i morgen tidlig. 

 

Har I spørgsmål, er I som altid velkomne. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

formand@taekwondo.dk 

2466 4872 
  

https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdmCapJ0N2lYac4nyuRKlvw/featured
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/3/20200317_alleidifidrttenskalstsammenomcoronatiltag
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
mailto:formand@taekwondo.dk?subject=Kontakt


VM i Taekwondo Poomsae på dansk grund 
aflyses. 
16. marts 2020 

 

Det planlagte VM i Taekwondo Poomsae, der skulle holdes i slutningen af maj i Herning, er aflyst på grund af 
den globale COVID19-situation 

Det er med stor beklagelse, at arrangørerne af VM i Taekwondo Poomsae, planlagt til afholdelse i Herning fra 21. 
- 24.maj 2020, nu aflyser turneringen. Det har World Taekwondo netop meddelt i et brev til alle de nationale 
forbund. 
 
- Vi har været i løbende dialog med World Taekwondo, siden det stod klart, at COVID19-situationen var alvorlig, 
og nu er der så truffet en beslutning om aflysning. Alle parter er helt enige i beslutningen fra World Taekwondo, 
for atleternes helbred er naturligvis det allervigtigste. Samtidig var der udsigt til en nærmest uoverstigelig 
logistisk udfordring, hvis VM skulle gennemføres på en sikker og sportslig forsvarlig vis, siger Søren Holmgård 
Knudsen, formand for Dansk Taekwondo Forbund. 
 
Undervejs i beslutningsprocessen er alle sten blevet vendt, men det stod i weekenden klart at gennemførsel ikke 
er mulig. 
 
Der var forventet op mod 1500 deltagere fra en lang række forskellige lande til VM, men COVID19-krisen har 
skabt stor usikkerhed og rejst mange spørgsmål hos de potentielle deltagere. 
 
Samtidig har de mange midlertidige rejserestriktioner som en lang række lande, herunder Danmark, har indført, 
skabt betydelig usikkerhed om gennemførslen. 
 
VM i Taekwondo Poomsae gennemføres normalt hvert andet år. Hvorvidt det kan lade sig gøre at afvikle 
turneringen på et andet tidspunkt vil være op til World Taekwondo. 
 
VM i Taekwondo Poomsae 2020 i Danmark var et samarbejde mellem World Taekwondo, Dansk Taekwondo 
Forbund, Sport Event Denmark og Herning Kommune. 
Kontaktinformation 
 
Søren Holmgård Knudsen, formand for Dansk Taekwondo Forbund, 2466 4872 
Frank Hyldgaard, projektleder, Herning Kommune, 3068 1820 
 

  



Rettelse - Repræsentantskabsmøde 2020 
13. marts 2020 

 

Kære alle. Der var indsneget sig en lille fejl i indkaldelsen. 

Dette er nu rettet i vedhæftede ”Ver. 2”. – Tak til Jesper Christophersen fra Holbæk TKD Klub for at være skarp! 
Desuden har jeg vedhæftet INFO fra DIF vedr. håndtering af evt. udsættelse af Rep.mødet. 
 
Beklager og god weekend. 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 

  



Repræsentantskabsmøde 2020 
13. marts 2020 

 

Kære alle. Hermed indkaldelse og materiale til DTaF’s Repræsentantskabsmøde 2020. 

Lørdag den 25. april 2020 kl. 10.00. 
DER TAGES FORBEHOLD MOD EVT. UDSKYDELSE PGA. CORONAVIRUS 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
formand@taekwondo.dk 
2466 4872 

  



Restriktioner Covid19 
11. marts 2020 

 

Alle aktiviteter i DTaF regi i marts og april 2020 aflyses og udsættes på ubestemt tid. 

  



VM Poomsae 2020 
10. marts 2020 

 

Det danske landshold til Taekwondo Poomsae VM i Herning er udtaget. 

Efter en lang VM-kvalifikation, har den danske Landstræner Ky-Tu Dang, sammen med landsholdets trænerteam, 
netop udtaget følgende udøvere, der skal repræsentere Danmark i 21 af de forskellige discipliner og klasser, ved 
de kommende Verdensmesterskaber, der afholdes på hjemmebanen i Herning den 21.-24. maj 2020. 
 
Individuel: Poomsae and FreeStyle 
Kadet Piger -14 : Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) 
Junior Damer -17 : Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) 
Junior Herrer -17: Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) 
Freestyle Junior Herrer -17 : Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg) 
Senior Damer -30 : Lærke Kamp Pedersen (Lyseng) 
Senior Herrer -30 : Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev) 
Freestyle Senior Damer +18 : Silja Kjølbo (Skanderborg) 
Freestyle Senior Herrer +18 : Johan Diget Hollederer (Gladsaxe) 
Senior Damer -40 : Charlotte Pedersen (Herlev) 
Senior Damer -50 : Lene Marie Kjær (Islev) 
Senior Herrer -50 : Kim Nedergaard (Skive) 
Senior Herrer -60 : Jørn Christian Andersen (Herlev) 
 
Pair: Poomsae and FreeStyle 
Junior Pair -17 : Camille La Cour (Skive)/Nikolaj Amby (Risskov) 
Senior Pair -30 : Lærke Kamp Pedersen (Lyseng)/Nikolai Kronborg (Herlev) 
Freestyle Senior Pair +18 : Freja Beldam Løkke (Risskov)/Emil Nørby (Risskov) 
Senior Pair +31 : Charlotte Pedersen (Herlev)/Kim Nedergaard (Skive) 
 
Team: Poomsae and FreeStyle 
Kadet Piger -14 : Cirkeline Pagh-Schou (Gangnam)/Annebell T. W. Ibsen (Herlev)/Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) 



Junior Damer -17 : Alba Diget Hollederer (Gladsaxe)/Camille La Cour (Skive)/Silje Liborius Jensen (Skive) 
Junior Herrer -17 : Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast)/Nikolaj Amby (Risskov)/Victor Frisch Schultz (Herlev) 
Senior Herrer -30 : Nikolai Kronborg (Herlev)/Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev)/Mathias J Laursen (Herlev) 
Freestyle Senior +18 : Freja Beldam Løkke (Risskov), Sofie Berggreen Jensen (Risskov), Emil Nørby (Risskov), 
Jesper K. Jeppesen (Aalborg), Johan Diget Hollederer (Gladsaxe) Reserve: Andreas Bregnballe Sørensen 
(Skanderborg) 
 
I klassen senior 1 dame har Danmark en af verdens absolut bedste udøvere Eva Sandersen, så Eva var udtaget i 
klassen senior 1 dame. Men Eva kom til skade under en træning for kort tid siden og må gå glip af dette VM på 
hjemmebane. 
Heldigvis har Eva takket ja til at hjælpe med at promovere VM og kommer derfor fortsat til at være synlig under 
VM. 
 
Det danske VM-hold forbereder sig blandt andet med to VM-samlinger i Herning, hhv. den 11.-13. april og den 
8.-10. maj. VM-holdet har netop deltaget ved US Open, hvor det blev til 3 guld- 3 sølv- samt 3 bronzemedaljer. 
Næste konkurrence bliver Danish Open og muligvis også til Belgium Open, som en del af de afsluttende 
forberedelser til Verdensmesterskaberne. 
 
”Jeg er meget tilfreds med det hold, vi har fået samlet. For udøvere af Taekwondo Poomsae er VM et absolut 
højdepunkt, og jeg tror på, at vi fra Danmark kan gøres os gældende i flere kategorier. Målet er at vinde 
medaljer, og det tror jeg også er en realistisk mulighed”, siger landstræner Ky Tu Dang. 

  



Fantastisk udvikling på kampsiden fortsætter. 
10. marts 2020 

 

Weekendens store G-stævne Dutch Open, som samtidig er sidste udtagelsesstævne for mange af de store 
nationer, resulterede i bedste danske resultat i mange år. 

&nbsp;Seniorklasserne bød på mange interessante kampe, og mange af seniorkæmperne der er nyindtrådte i 
seniorrækkerne, hjemtog flere danske medaljer. Dette lover godt for fremtiden i forhold til OL Kvalifikationen, 
EM samt OL. Den gode udvikling viste sig også i juniorrækkerne, hvor to danske klubber Albertslund og Rødovre 
dominerede og således indtog 1. og 2. pladsen over mest vindende hold, foran landshold fra store nationer som 
Rusland m.m. 
 
Udviklingen og resultaterne kommer efter en flerårig indsats i klubber og udviklingscentre, hvor der er arbejdet 
målrettet, med en langsigtet sportslig strategi. 
Fra Talent og Eliteudvalget samt Landsholdsledelsen, er der stor ros til udøvere, klubber, klubtrænere, trænere i 
udviklingscentrene for en fantastisk indsats, der lover godt for fremtiden. At opleve vægtklasser, hvor nr. 1-2 
&amp; 3 alle er danskere, bringer minder frem, fra en dansk storhedstid, som vi er på vej tilbage imod. 
 
Fortsæt det gode arbejde ! 
 
Med venlig hilsen 
Sportschef 
Amir Rashid 
  



Fra World Taekwondo Europe(WTE). 
10. marts 2020 

 

DTaF følger situationen tæt. 

  



Covid19 orientering fra DIF 
6. marts 2020 

 

(udsendt i dag kl.12.01) 

Jeg holder Jer informeret når jeg modtager yderligere. Til Jer der skal til Dutch Open og ikke er 

taget afsted vil jeg overveje at blive hjemme! 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

2466 4872 

 

Kære forbund 

Kl. 11.30 fredag den 6. marts præsenterede statsminister, Mette Frederiksen, en række nye tiltag 

som skal hjælpe med inddæmning af coronasmitte i Danmark. 

 

DIF følger myndighedernes anbefalinger som bl.a. indebærer nye retningslinjer for større 

forsamlinger og arrangementer. 

 

De nye retningslinjer får betydning for store dele af DIF-idrætten. DIF har derfor nedsat en 

taskforce, som arbejder på højtryk på at få skabt et overblik over, hvordan vi skal forholde os til de 

nye retningslinjer i DIF-idrætten. 

 

Vi vender tilbage med yderligere information snarest muligt, ligesom også vil kunne finde nye 

opdateringer løbende på vores hjemmeside. 

 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen: 

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at I til enhver tid følger med 

på deres hjemmesider, så I får de helt aktuelle anvisninger. 

 

Nyttige links er: 

• Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q and A) 

• Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk 

• Statens Seruminstitut: www.ssi.dk 
  

https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.sst.dk
https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.stps.dk
https://www.taekwondo.dk/nyhedsvisning/www.ssi.dk


Coronavirus 
4. marts 2020 

 

Hvad anbefaler DIF? 

DTaF følger DIF vejledninger og Udenrigsministeriets retningslinjer. 
Ring/skriv hvis I er i tvivl! 
 
Med venlig hilsen/Best Regards 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand 

  



Lisa Lents udpeget til WTE TV and Media 

Committee. 
3. marts 2020 

 

Lisa er udpeget som vice chair til komiteen. 

Kæmpestort tillykke til Lisa og til DTaF for også på dette område at sidde med ved bordet. 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 

 

Dear Ms. Lents. 

Warm greetings from World Taekwondo Europe! 

 

It is my pleasure to inform you that I appointed you as Vice-chair of the WTE TV and Media 

Committee. Your fellow committee members, you are expected to work for the development of TV 

and Media policy within Taekwondo Europe. 

 

The committee has the following composition: 

Chairman: Mr. Edmund Schramm 

Vice-chair: Ms. Lisa Lents 

Members: To bi nominated 

 

I have requested the Chairman to prepare with the committee members a Terms of Reference for 

your committee in which is described and proposed the mandate of the committee for approval by 

WTE 

 

Congratulations with your appointment and I wish you the best luck with this new challenge! 

 

Yours 

Sakis Pragalos 

President, WTE 
  



Stor dansk triumf ved US Open 
1. marts 2020 

 

Det danske Poomsae & FreeStyle Landshold markerede sig i den grad ved et af verdens største Taekwondo-
turneringer, da de vandt hele 9 medaljer ved et af verdens største Taekwondo-stævner US Open, der netop er 
blevet afholdt i Orlando. 

De 3 danske guldmedaljer: 
Senior Damer 31-40 år Individuel: Charlotte Pedersen (Herlev) 
Senior Pair +31 år: Charlotte Pedersen (Herlev)/Kim Nedergaard (Skive) 
FreeStyle Team +18 år: Emil Nørby (Risskov)/Jesper K Jeppesen (Aalborg)/Andreas Bregnballe Sørensen 
(Skanderborg)/Freja Beldam Løkke (Risskov)/Sofie Berggreen Jensen (Risskov) 
 
De 3 danske sølvmedaljer: 
Cadet Piger 12-14 år Individuel: Nete Brønnum-Carlsen (Herlev) 
FreeStyle Junior Herrer -17 år Individuel: Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg) 
Free Style Senior Pair +18 år: Freja Beldam Løkke (Risskov)/Emil Nørby (Risskov) 
 
De 3 danske bronzemedaljer: 
Senior Herrer 41-50 år Individuel: Kim Nedergaard (Skive) 
Senior Pair 18-30 år: Caroline La Cour (Skive)/Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev) 
Senior Herrer Team 18-30 år: Nikolai Kronborg (Herlev)/Mathias Jespersgaard Laursen (Herlev) Benjamin 
Hellegaard-Harder (Herlev) 
 
Forfatter: 
Kim Drube 
Assisterende Landsholdstræner 
 
Eventuelle spørgsmål besvares af: 
Ky Tu Dang 
Landsholdstræner 
Tlf. +45 21765342 

  



Edina Lents nu også udpeget til WTE’s 

Poomsae Committee 
26. februar 2020 

 

Kæmpe stort tillykke 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

 

Dear Ms. Lents, 

Warm greetings from World Taekwondo Europe! 

It is my pleasure to inform you that I appointed you as member of the WTE Poomsae 

Committee. You will remain in your position as Vice-chair of the Poomsae Referee 

Committee. With your fellow committee members, you are expected to work for the 

development of Poomsae and Poomsae competition in Europe. The committee has the 

following composition: 

Chairman: Mr. Mustapha Moutarazak 

Vice-chairmen: Mr. Kai Mueller 

Mr. Abilio Costa 

Member: Ms. Edina Lents 

Ms. Gemma Biescas 

 

I have requested Chairman Moutarazak to prepare a Terms of Reference for your committee 

in which is described and proposed the mandate of the committee for approval by WTE. 

Congratulations with your appointment and I wish you the best of luck with this new 

challenge! 

Yours, 

Sakis Pragalos 
  



Fire kæmpere klar til OL Kvalifikation i Milano 
18. – 19. april 2020. 
25. februar 2020 

 

Landsholdstræner, Aziz Acharki og Sportschef, Amir Rashid har udtaget følgende kæmpere til at repræsentere 
Danmark ved OL kvalifikationsstævnet i Milano d. 18. – 19. april 2020. 

De fire kæmpere får således muligheden for at kæmpe om de eftertragtede OL-billetter. 
 
Følgende 4 kæmpere er udtaget: 
 
Shantelle Tolentino Medoza, Senior Damer -49 kg. 
Shantelle er 17 år og går i 2.g på Tårnby Gymnasium. Hun træner til dagligt i Hwarang Rødovre og er tilknyttet 
udviklingscenter Vestegnen. 
Shantelle har udover en masse nationale resultater en hel del internationale resultater som junior, og har 
tidligere repræsenteret Danmark ved Junior VM, U21 EM, Senior EM, samt Senior VM. Hun viste storform ved 
G2 og G1 stævnerne i Helsingborg, hvor hun slog flere topseedede landholdskæmpere fra nogle af Europas 
stærkeste nationer. Shantelle vandt en flot bronzemedalje og var meget tæt på at komme i finalen. Shantelle 
viste høj klasse i alle sine kampe og er for alvor trådt fuldstændig upåvirket ind i seniorrækkerne. Hun har vist at 
hun sagtens kan være med på højeste niveau, hvilket er baggrunden for at vi har valgt at udtage hende til OL 
Kvalifikationen. 
 
Jasmin Andersen, Senior Damer -67 kg. 
Jasmin er 21 år og tilknyttet Århus Vest Taekwondo Klub. Hun træner til dagligt i Elite Vest på Aarhus stadion og 
er tilknyttet udviklingscenter VEB. Jasmin er i gang med sit andet sabbatår efter at være blevet student i 2018 og 
bruger således al sin tid på at opfylde sine sportslige mål indenfor Taekwondo. 
Jasmin er helt klart én af de stærkeste kæmpere vi har i damerækken og hun har tidligere repræsenteret 
Danmark ved flere mesterskaber. Hun er pt. nr. 43 på verdensranglisten og har i det forgangne år vundet over en 
del kæmpere i verdens top-20, samt kæmpet lige op med flere Olympiske deltagere. Jasmin har flere gange vist 
at hun har niveauet til at gå hele vejen. Dette er en af grundene til at hun er blevet udtaget til OL Kvalifikationen. 
 
Tobias Hyttel, Senior Herre -58 kg. 



Tobias er 18 år og går i 2. g på Roskilde Handelsskole. Han træner til dagligt i Hwarang Rødovre og er tilknyttet 
udviklingscenter Vestegnen. 
Tobias har vundet stort set alle stævner nationalt og har vist meget høj international klasse som junior, hvor han 
senest vandt bronze ved Junior EM i 2019. Efter sin indtræden i seniorrækkerne har han fortsat sin succes med 
bronze ved U21 EM i 2019, samt bronze ved G1 stævnet i Helsingborg 2020, hvor han slog flere stærke 
kæmpere. Tobias har tidligere repræsenteret Danmark ved flere mesterskaber og er nu ved at cementere sit 
navn i seniorrækkerne. Han har helt klart talentet og niveauet til at gå hele vejen, hvilket har resulteret i en 
udtagelse til OL-kvalifikationen. 
 
Otto Herlev, Senior Herre -68 kg. 
Otto er 19 år og går i 3. g på Niels Brock, hvor han er en del af Team Copenhagens Eliteidrætsakademi. Han 
træner til dagligt i Nørrebro Taekwondo og er tilknyttet udviklingscenter København. 
Otto har vundet alt nationalt, og har vundet de Nordiske Mesterskaber flere gange. Han blev ved NM tildelt 
Fighterpokalen som bedste senior fighter. Otto har derudover vundet en hel del medaljer ved internationale 
stævner og har repræsenteret Danmark ved flere mesterskaber. Otto viste høj klasse ved G1 og G2 stævnerne i 
Helsingborg og kæmpede lige op med flere stærke modstandere. Han er en intelligent kæmper med en god 
rækkevidde, hvilket er én af grundene til at vi har valgt at udtage Otto. 
 
Der er ikke nogen tvivl om at alle 4 er kæmpe talenter der i en tidlig alder, allerede er nået langt i deres karriere. 
Fælles for alle 4 kæmpere er deres seriøse tilgang til sporten. Alle fire har indrettet deres liv for det de brænder 
for, hvilket helt klart kommer til udtryk i deres daglige træning i klubber, UC-centre, samt på landsholdet. Alle 4 
er forholdsvis unge, men er allerede langt i deres udvikling, hvilket lover godt for fremtiden. 
 
Et stor tillykke med udtagelsen til kæmperne, deres familier, klubtrænere, UC trænere samt klubkammerater. 
 
OL-kvalifikationen finder sted i Milano d. 18. – 19. april 2020. 
 
Sportslig Hilsen 
Aziz og Amir 
Kontakt vedr. udtagelsen Sportschef, Amir Rashid 
tlf. 22794746 
  



 Stor dansk succes ved WTE President’s Cup 

2020 
21. februar 2020 

 

Ved WTE President’s Cup 2020 vandt det danske Poomsae og FreeStyle Landshold hele 10 

guld, 7 sølv og 6 bronzemedaljer og viser virkelig gode takter frem mod VM, der afholdes i 

Herning til maj. 

Guld og Sølv i FreeStyle 

I FreeStyle-kategorierne havde Danmark 3 deltagere og vandt 3 flotte medaljer. Guld til Eva 

Sandersen (Gangnam), mens Silja Kjølbo (Skanderborg) vandt sølv ligesom Johan Diget Hollederer 

(Gladsaxe). Her prøvede de 3 danske udøvere deres nye FreeStyle-programmer af, efter WT har 

ændret reglerne for FreeStyle-konkurrencen; og med så flotte danske resultater, må det siges at de 

danske FreeStyle-udøvere er godt med i forhold til VM-forberedelserne. 

 

Fuldt hus til de danske Juniorer 

Den regerende Junioreuropamester Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast), havde ingen problemer 

med at vinde klassen for Junior Herrer og med President’s Cup-sejren, fulgte Bastian flot op på 

søndagens Guldmedalje ved German Open, hvor han også vandt sin individuelle klasse. 

 

I klassen for Junior Damer var de danske deltagere om end endnu mere suveræne. Her blev det en 

tæt dyst mellem Camille La Cour (Skive), Alba Diget Hollederer (Gladsaxe), Silje Liborius Jensen 

(Skive) og Amalie Petersen (Islev) og de danske Junior Damer gjorde rent bord og vandt alle 4 

medaljer i den prestigefyldte gruppe, med Camille som vinder, foran Alba på andenpladsen og 

således bronze til Silje og Amalie. 

 

I Cadet-rækken blev det både til Guld og Sølv til Danmark. Guld til Marie Gonzales (Gangnam), 

Annebell Tamayo Wittendorf Ibsen (Herlev) og Cirkeline Pagh-Schou (Herlev) i Cadet Pige Team, 

mens Cirkeline også vandt sølv i den individuelle gruppe for Cadet piger 12-14 år. 

 

  



Stærke præstationer blandt de danske Seniorer 

De danske seniorer gjorde sig i den grad også positivt bemærket. I Senior Damer 18-30 år, hentede 

Danmark 3 ud af 4 medaljer, da Eva Sandersen (Gangnam) vandt gruppen, mens Lærke Kamp 

Pedersen (Lyseng) og Annesofie Fredberg (Vejle) tog sig af bronzemedaljerne. I Senior Herrer 18-

30 år vandt Nikolai Kronborg (Herlev) guld. 

 

Den danske landsholdsveteran Jørn Christian Andersen (Herlev), der vandt Master-gruppen for 

Herrer under 60 år. Endeligt, vandt Lene Marie Kjær (Islev) bronze for Senior Damer -50 år, mens 

Lene Werge (Islev) i Master-klassen for Damer -60 år også vandt bronze. 

 

Fornemme danske dobbeltsejre 

I flere kategorier, blev det til flotte danske dobbeltsejre; blandt andet i Senior Pair -30 år, hvor 

Lærke Kamp Pedersen (Lyseng) og Nikolai Kronborg (Herlev) vandt guld foran Caroline La Cour 

(Skive) og Benjamin Hellegaard Harder (Herlev), der vandt sølv. 

 

I Senior Dame Team -30 år blev det også til dansk dobbeltsejr. Her vandt trioen bestående af 

Caroline Amby (Risskov), Annesofie Fredberg (Vejle) og Silje Kjølbo (Skanderborg) guld foran 

søstrene Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen (Islev), Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen (Islev) 

og Mechid Paiman (Islev), der sluttede på gruppens andenplads. 

 

Den tredje – og sidste – danske dobbeltsejr kom i Junior Dame Team 15-17 år, hvor Camille La 

Cour (Skive), Silje Liborius Jensen (Skive) og Alba Diget Hollederer (Gladsaxe) vandt gruppen 

foran det andet danske Team med Laura Nancke (Skanderborg), Signe Damgaard (Skanderborg) og 

Amalie Petersen (Islev). 

 

Next stop Florida 

Næste stop er den amerikanske delstat Florida, hvor størstedelen af det danske VM-hold skal teste 

formen af mod flere af både de nord- og sydamerikanske VM-deltagere, samt en stor gruppe 

asiatiske udøvere, blandt andet et par større universitetshold fra Korea. US Open, der regnes for 

verdens største Åbne Taekwondo-stævne, afholdes i Orlando i dagene 27. februar til 1. marts, hvor 

de danske udøvere kommer til at stå over for flere verdensklassemodstandere fra hele verden og 

således kan diagnosticere hvor der skal lægges en ekstra indsats for dagen, frem mod VM. 

 

Forfatter: 

Kim Drube 

Assisterende Landsholdstræner 

 

Eventuelle spørgsmål besvares af: 

Ky Tu Dang 

Landsholdstræner 

Tlf. +45 21765342 
  



Antidoping Danmark 
20. februar 2020 

 

Vi har i DTaF desværre måttet erfare, at vi er ramt af en dopingsag. 

Der er ikke tale om en bevidst form for snyd og heller ikke en elitesportsudøver. 
 
Det er en helt almindelig udøver, som har haft anvendt Bricanyl og efterfølgende har haft besøg af ADD hjemme 
i sin klub. Vedkommende har ikke haft en TEU-godkendelse for anvendelse af medicinen og har ikke 
efterfølgende kunnet redegøre for nødvendigheden af medicinen. 
 
Der er nu risiko for en udelukkelse for træning og konkurrence i op til 4 år. Kan dette også ske for dig? Ikke hvis 
du benytter dig af Antidoping Danmarks app og efterlever reglerne. 
 
App´en indeholder liste med medicin og indholdsstoffer samt relevante oplysninger om certificering af 
kosttilskud, FAQ og kontaktdata til ADD, hvis du skulle få brug for personlig vejledning. 
 
DTaF forventer at alle medlemmer er fornuftige omkring anvendelse af medicin. Men det er et krav for alle 
udøvere på UC og landshold, at de er opsøgende omkring deres egen situation og har sat sig ind i 
dopingreglerne. 
 
WT har ved et møde i december 2019 opdateret vores egne dopingregler, så vi nu er fuld på højde med WADA´s 
2020 reglement. Det indebærer bla. at også officials, trænere m.fl. kan straffes med udelukkelse, såfremt de har 
haft en rolle i en dopingsag, eller bare har forholdt sig passivt. 
 
Venlig hilsen / Best regards 
Michael Gandø 
Formand Talent/Eliteudvalget Teknik 
Tlf. +45 27525622 

  



Lisa Kjær Gjessing 
6. februar 2020 

 

Lisa Kjær Gjessing officielt udtaget til Para Taekwondo ved PL i Tokyo 2020. 

Stort tillykke Lisa. Vi er rigtig mange, som vil heppe på dig :-) 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
  



Lisa Kjær Gjessing 
6. februar 2020 

 

LISA KJÆR GJESSING VINDER PRESSALITS KEEP LIVING-PRIS 

Taekwondo-kæmper Lisa Kjær Gjessing, der i 2019 vandt både EM-guld og VM-bronze, er kåret til årets danske 
para-atlet for første gang og er samtidig officielt udtaget til de Paralympiske Lege i Tokyo 2020.&nbsp; 
- Det betyder fantastisk meget. Det er en kæmpe anerkendelse, lyder det fra den suveræne verdensetter i 
parataekwondo. 
 
Kæmpestort og velfortjent tillykke Lisa Kjær Gjessing. 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund. 

  



Hjemmesiden til WT World Taekwondo 

Poomsae Championsships 2020 nu tilgængelig. 
4. februar 2020 

 

Mulighed for billetkøb mm. 

 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
  



David Coupar udpeget til medlem af CSB ved PL Para Taekwondo 2020 i Tokyo. 

31. januar 2020 

 

Det er en stor ære for DTaF, at David er blevet udpeget. 

Det viser stor anerkendelse af vores dommerleder. 
Tillykke David 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
 
APPOINTMENT 
Competition Supervisory Board (CSB) of Tokyo 2020 Paralympic Games 
 
Dear Mr. Coupar, 
I hereby appoint you as CSB of Tokyo 2020 Paralympic Games Taekwondo competitions. 
The position of Competition Supervisory Board (CSB) member is of utmost importance to the sport of 
Taekwondo, which is why I have every belief that you will serve your post with integrity and pride. You are 
required to ensure that the Taekwondo competition is taking place in strict compliance with WT Para 
Taekwondo Competition Rules in cooperation with Technical Delegate, Vice Technical Delegate and technical 
controllers. 
 
As you are fully aware, the success of the upcoming Tokyo 2020 Paralympic Games is the most important step to 
securing our sport’s future on the Paralympic Games. I hope that the great improvements that our sport has 
achieved for the past years will bear fruit. 
 
Wishing you the best of luck for your endeavors and I look forward to your continued devotion to the 
preparations and organization of the taekwondo competitions of the Tokyo 2020 Paralympic Games. 
 
Kindly confirm this appointment 
 
Sincerely yours, 
Chungwon Choue 
President 
World Taekwondo 

Kære Alle. 



31. januar 2020 

 

Her nyt WT Magasin i elektronisk form. 

http://www.worldtaekwondo.org/magazine/ 

 

Lidt dansk islæt har WT Magasinet fået (Jeg har fundet nedenstående) 

 

Der er en udmærket artikel med Lisa Kjær Gjessing på side 11 

David Coupar er på IR Dommerliste på side 27 

Færøernes optagelse i WT er nævnt på side 101 

 

God læselyst og weekend 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
  

http://www.worldtaekwondo.org/magazine/


P-dommerkursus i kamp fredag den 21. februar 
2020 
25. januar 2020 

 

Fredag den 21.februar 2020 kl. 18.00 – 21.30 afholdes der p-dommerkursus i kamp. 

Kurset foregår i EFI-hallerne, sportsvej 21, 6705 Esbjerg. 
Prisen er 125 kr. pr. deltager. 
Tilmelding: Der tilmeldes via forbundets hjemmeside via 
klubadministrator https://www.taekwondo.dk/medlemsomraade/arrangementer. 
Tilmelding er bindende. 
Deadline søndag den 16. februar 2020. Kurset gennemføres ved min 8 deltagere. 
 
Evt. spørgsmål angående indhold af kurset og lign. kan rettes til Søren Dall på dommer-
uddannelse@taekwondo.dk. 
 
Krav: Alle kan deltage i kurset. For at blive kampdommer skal man dog min. være 17 år og have grønt bælte. 
Kæmpere og coaches er også velkomne for at blive skarpere på kampregler. 
 
Indhold: 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 
på https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/2018-06-01_DTaF_Dommerregler_Kamp.pdf. 

  

https://www.taekwondo.dk/log-in/
mailto:dommer-uddannelse@taekwondo.dk?subject=Kontakt
mailto:dommer-uddannelse@taekwondo.dk?subject=Kontakt
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/2018-06-01_DTaF_Dommerregler_Kamp.pdf


Mulighed for uddannelse 
24. januar 2020 

 

DTaFs uddannelser i februar og marts. 

DTaF udbyder i februar og marts følgende uddannelser. 
 
1-2-Træner, d. 29-02 i Roskilde. Sidste tilmelding er d. 29-01. 
 
Træner 2A d. 07-03 til d. 08-03 i Risskov. Sidste tilmelding er d. 07-02. 
 
Træner 1A d. 14-03 til d.15-03-2020 i Risskov. Sidste tilmelding er d. 14-02 
 
Træner 1A d. 28-03 d. 29-03 i Roskilde. Sidste tilmelding er d.28-02 
 
Hvis du har spørgsmål til uddannelserne, så kontakt Lars Arnum 
la.arnum@gmail.com 

  



Frist 31.1.2020 for indsendelse af 
lovændringsforslag. 
24. januar 2020 

 

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. 
  



Aktiv liste gradueringsberettigede 
19. januar 2020 

 

Pr. 2020-01-19 

  



Frivillig til VM 2020 Poomsae 
16. januar 2020 

 

Tilmelding senest 15 februar. 

  



WT Coach licence 
15. januar 2020 

 

In 2021, the WT Coach licence will be mandatory and this licence will replace the WTE Coach Licence. 

The WT Coach licence replaces the WTE Coach Licence as per 1-1-2021. In 2020 you still need the WTE Coach 
licence to coach at WTE promoted and sanctioned events. 
 
In this Q&amp;A you will find all relevant information for you as coach. If you still have questions, please send an 
email to coaches@worldtaekwondoeurope.org and you will receive an answer within one week. All questions 
and answers will be published as well. 
 
Q: How does the new WT Coach licence system work? 
A: WT developed a 3-tier coach certification course structure. Level 1 coaches can coach at all WT recognized 
international competitions including Continental Championships, G1 and G2 events. Level 2 coaches can coach 
at WT Promoted Championships such as WT World Championships (Senior, Junior, Cadet, Poomsae and Beach), 
WT Grand Prix and WT GrandSlam. 
Level 3 coaches are the top-level coaches and are eligible to coach at Olympic Games and Youth Olympic Games. 
 
Q: Do I need training for the new WT licence? 
A: Yes, you do. Currently, WT and WTE are scheduling a number of courses throughout Europe. The idea is to 
educate all coaches at the most local level and in the local language: we want to organize the seminars in almost 
all European countries to keep the travel and accommodation expenses as low as possible and prevent coaches 
from travelling to attend a course. 
 
Q: Where can I register for the WT Coach courses? 
A: The registration process for the WT Coach courses goes via the WT Portal: 
https://worldtkd.simplycompete.com. For all WT Coach courses in Europe, you can register via the 
abovementioned link. The WT Coach course is listed as a regular event on the website. 
 
Q: Do I need to go to a WT Coach Course every 2years? 
A: Currently, WT is working on online educational content. The courses provide useful information and are of 
high educational value. It is therefore recommended to follow these courses, at least one for every 2 years. As 
the courses will be offered as local as possible, the financial burden should be minimized. More information on 
refresher course shall be provided by WT in duetime. 



 
Q: What are the costs of a WT Coach licence? 
A: Level 1: 200 euro 
Level 2: 300euro 
Level 3: to be determined 
 
Q: What is the validity of the WT Coach licence? 
A: All WT Coach licences have a validity of 2 years and can be renewed for 2 years each time. 
 
Q: Who will teach the WT Coach courses? 
A: A total of 38 Educators have been trained by WT to teach the WT Coach courses. Among them are the best 
International Referees, Olympic coaches, officials and other highly qualified persons with a profound knowledge 
and experience in Taekwondo. The Educators speak local languages and will be dispatched worldwide visiting 
different countries and sharing their experiences during the courses. 
 
Q: What do I do with my WTE Coach licence? 
A: The WT Coach licence replaces the WTE Coach Licence as per1-1-2021. 
Throughout 2020 you still need the WTE Coach licence to coach at WTE promoted and sanctioned events. 
 
Q: My WTE Coach licence expired in 2019 and I have no new one yet. 
What do Ido? 
A: Attend a WT Coach course. After attending the course, you can coach at all events in 2020. As per 2021 the 
WT Coach rules and regulations enter into force. 
 
Q: My WTE Coach licence is valid till mid 2020. What do I do? 
A: If your licence is valid until mid 2020, you can either attend a WT Coach course or renew your WTE Coach 
licence for the remaining months of 2020. Per 1-1-2021, all WTE licences will be replaced by the WT Licence and 
you need to have a valid WT Coach licence as per that date. 
 
Q: The WTE website for renewal is closed. 
How can I renew my WTE Licence for 2020? 
A: WTE encourages everybody to start already in 2020 with following the WT Coach courses. If you nonetheless 
want to replace your WTE Coach licence, please send an email with the following information to 
coaches@worldtaekwondoeurope.org: 
1. Name 
2. Date of birth 
3. GOL number 
 
Q: My WTE Coach licence is valid till after 1-1-2021. What do Ido? 
A: A small group of coaches have previously renewed their WTE Coach licence beyond the date of 1-1-2021. For 
those coaches concerned, WTE is in discussion with WT to find a solution. 

  



Medlemsregistrering hos DIF 
14. januar 2020 

 

Husk!!! 

Som beskrevet her https://www.taekwondo.dk/klubber/medlemsregistrering/ skal registrering, for 2019, ske i 
perioden 1 december til 31 januar. 
 
Pr. dags dato, har cirka 50 procent af klubberne gjort det. 
 
De resterende klubber bedes lave registreringen snarest. 

  

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


Billeder til hjemmesiden. 
7. januar 2020 

 

Kære klubber, elever samt fotografer. Vi efterlyser, igen, billeder vi må bruge på 

hjemmesiden. 

Vi vil så gerne gøre hjemmesiden "levende" og vil gerne have tusinder af billeder, som viser en 

meget speciel situation fra klubben, stævnet, kurset ... og meget andet. 

 

Noget, som viser et specielt udtryk. 

En hånd, en fod, noget med ild i .... kort sagt alt som viser noget om vores dejlige sport. 

 

Det er jer, som er med til gøre vores hjemmesiden "levende". 

 

Hver klub må meget gerne udpege en fotograf som, f.eks. månedligt, kan indsende nye billeder til 

os. 

 

Send fluks jeres fotos til sekretariatet@taekwondo.dk 

 

Formatet skal være "liggende". 

Nyhedsbilleder skal være 370x246. 

Billeder, til det øverste banner, skal være 700 pixels i bredden. 

Hvis du ikke helt har styr på det med pixels .... så bare send dine udtryksfulde billeder, så skal vi 

nok finde anvendelse for dem. 
  



Selection of Olympic Weight Divisions of Athletes for 2020, Submission deadline 
25th January 2020 

4. januar 2020 

 

Kære alle. Som I kan læse af nedenstående er det tid for indplacering i de Olympiske vægtklasser. 

Det er kun Forbundet, som kan indrapportere dette til WT. 
Så send venligst nedenstående oplysninger 
* DEN-xxxx 
* Navn 
* OL vægtklasse 
til formand@taekwondo.dk 
 
Hvis der er IKKE er ændringer i forhold til nu, behøver I ikke at indsende. 
 
Det er kun klubben der kan indsende og ikke den enkelte atlet. 
 
Skal indsendes inden den 20. januar 2020, da DTaF så lige har nogle dage til at lave opfølning. 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
2466 4872 
 
Dear Sir/Madam, 
I wish you a happy new year and hope this email finds you well. 
As you are aware at the start of each year the Olympic Weight Division selection window opens as detailed in 
the WT Ranking Bylaw, the choice of the Olympic Weight Division can be determined for a period of one year 
from January 1st to December 31st, every year during a onetime window of January 1st to 25th. 
In accordance with this section of the bylaws I am announcing that Olympic weight division selection window 
January 1st to 25th, 2020 is now open. During this 25-day window the MNA only can submit a list of athletes and 
their choice of Olympic Weight Division. 
For details and in-depth explanation please refer to the current WT Ranking Bylaws, which can be found on the 
WT website. 
Please note if an athlete already has an Olympic Weight Division selected and no change is required you do not 
have to provide the selection again as previously selected Olympic Weight Divisions are retained till a change is 
declared. 

  



Marvel stævnet den 1. februar 2020 AFLYST 
4. januar 2020 

 

Pga. pludselig opståede omstændigheder ved arrangørerne. Så har arrangøreren (Amager 

TKD Klub) valgt at aflyse stævnet den 1.februar 2020. 

Man vil i nær fremtid finde en ny dato i samarbejde med DTaF's stævneadministrator :-). 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske godt nytår samt opfordre alle DTaFs klubber til at deltage i 

DTaF's stævner. Såvel Kamp som Poomsae 

 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

Formand, DTaF 

formand@taekwondo.dk 

2466 4872 
  



Landsholdssamling kamp 
3. januar 2020 

 

11 januar 2020 

Amager Taekwondo Klub, Koefoeds Skoles Multihal 

  



 


