
Stamtræ opdateret 
1. april 2020 

 

Under corona-nedlukningen har der været tid til at opdatere stamtræet over klubberne. Samtidig er rammen 
omkring stamtræet blevet tilføjet flere klublogoer. 

http://ballerupkampsport.dk/web/page/historie/historie_stamtrae.html 
 
Der er mulighed for fritekstsøgning i stamtræet, så man let kan finde en given klub. 
 
Stamtræet blev sidst opdateret i 2017. 
 
Input og klublogoer til stamtræet kan sendes til Claus@BallerupKampsport.dk 
 
Venlig hilsen 
Ballerup Kampsport Center 

  

http://ballerupkampsport.dk/web/page/historie/historie_stamtrae.html


TKD i Corona tid 
17. marts 2020 

 

Vi risikerer medlemsflugt hvis dojangen er lukket i længere tid som følge af Corona pandemien. Derfor har vi 
oprettet en Youtubekanal hvor vi tilbyder online træning. 

Med det streamede tilbud er det vores håb, at vi kan holde så meget gang i aktiviteterne, at kun et fåtal vil 
undlade at forny deres medlemsskab ved næste kontingentperiode 1. april. Det er gratis at se med, og måske 
kan du også gøre brug heraf i din klub. 
 
Vi vil tilbyde træninger for både børn og voksne begyndere samt øvede - træningerne vil blive streamet mindst 
én gang ugentligt, ideelt to gange, henholdsvis tirsdag og torsdag. 
 
Tirsdag 17./3. er der premiere på 3 træninger, henholdsvis for børn begyndere kl. 16:30, voksne begyndere kl. 
17:30 og voksne øvede kl. 18:30. 
 
Træningerne kan ses live på dit SmartTv, computer, tablet eller smartphone på kanalen der kan ses her: 
https://www.youtube.com/channel/UCp2htmoVawXcrEz60v0FifA/videos 
 
Efter at livestreamingen er overstået kan træningerne fortsat ses på kanalen. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCp2htmoVawXcrEz60v0FifA/videos


Frederikssund Taekwondo Klub 40 års jubilæum 

20. februar 2020 

 

Frederikssund Taekwondo Klub 40års jubilæum Lørdag d. 29. Februar 2020  

Klubben vil gerne invitere dig og din familie med til at fejre denne dag, som foregår på Ådalens Skole´ store 

sal, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.  

Program for denne dag vil forløbe således: 

 Kl. 13:30-15:00 niveau opdelt træning (opdelt på børne- og voksenhold)  

Kl. 15:00-16:00 serveres kaffe og kage Kl. 16:00-17:00 familietræning samt opvisning/overraskelse 

KL. 17:30-18:30 der er mulighed for omklædning/bad på skolen  

Kl. 18:30 - velkomstdrink og festmiddag (festmiddag foregår på Ådalens Skole´ kantine) Tilmelding er 

nødvendig for mad mm.  

For at deltage i denne dag skal man tilmelde sig eventen på vores hjemmeside – Frederikssund-

Taekwondo.dk  

Deltagelse i træninger incl. Kaffe og kage frem til kl 17:00 er gratis  

Deltagelse til festmiddagen koster det: 50,-kr. pr. voksen 25,-kr. pr. barn 

På Festudvalgets vegne John, Anja og Karin  

Såfremt du har mulighed for at give en hånd med til det praktiske eller spørgsmål kan du kontakte: 

Anja – anja@cornelia.dk – 61 77 14 42  

Karin – karinkaa@mail.dk – 40 46 07 35  

John – carlsen@pedal.dk – 21 24 52 71 

  



Munkebo Taekwondo's "grand old man" er gået bort. 

25. januar 2020 

 

Mindeord over Arne Andersen 

Det er med stor sorg vi har erfaret Arne er sovet stille ind. Vi har mistet en fantastisk personlighed, en fantastisk 
Taekwondo udøver og en fantastisk ven. 
Arne var i rigtigt mange år ansat på Odense Staalskibsværft, og hans guld ur som han altid bar, bevidnede hans 
jubilæum på værftet. Arne var på værftet bedre kendt som Arne styremaskine, og var kendt og respekteret for 
den person han var. Man var aldrig i tvivl om hvad Arne mente. 
Arne startede med Taekwondo i en relativ sen alder, nemlig i en alder af 50 år. Og årsagen var at han fulgte han 
barnebarn til træning, og derfra gik det fremad. I 1995 opnåede Arne sort bælte, altså 1. dan. Arne stoppede 
ikke her, men trænede ufortrødent videre, og det blev i sidste ende til 6. dan, som Arne fik overrakt som 
æresdan få dage inden hans død. 
Arne har betydet rigtigt meget for Munkebo Taekwondo klub. Han har ikke alene været instruktør, men og aktivt 
medlem af bestyrelsen. Den sidste del af Arnes bestyrelsesarbejde var som sekretær. Et hverv som Arne tog 
meget seriøst. Der var altid styr på tingene, og bestyrelsesmøderne blev stramt styret af Arne og hans dagsorden 
– det var ilde set at bevæge sig uden for dagsordenen. 
I og med Arne også var gradueringsberettiget forestod han mange gradueringer, og her var han også en hård 
men retfærdig person. Der var altid orden i papirerne, og der blev stillet krav til eleverne der skulle op. 
Jeg er sikker på mange indenfor Taekwondo verdenen er stødt på Arne til sommerlejre. Arne har deltaget i rigtig 
mange sommerlejre, og ud over at deltage i træningen, fungerede han ligeledes som Munkebo’s ”lejr formand”. 
Arne sad hver morgen uden for sit telt med sin kaffe og holdt øje med det hele, og kommenterede gerne evt. 
medlemmer som var kommet sent i seng o.s.v. 
Arne vil være savnet i klubben, på trods af vi ofte fik skældud hvis ikke tingene var i orden. Det vil vi komme til at 
savne. 
Klubben afholder næste lørdag teknikstævne, og der var Arne altid den fast bestanddel. Dengang der skulle 
skrives i pas, var han altid ansvarlige for dette, og gud trøste den som kom til at lave uorden i passene. Vi har 
altid, når der var faldet ro på tingene mødtes i cafeteriet til lidt morgenmad. Det kommer ikke til at ske på lørdag 
– det vil jeg virkelig savne. 
En stor personlighed er gået væk – en person som jeg har kendt i mere end 15 år, og altid sat utrolig stor pris på. 
Arne du vil være savnet. 
Ære være Arne’s minde. 
 
Palle Liebe 
Munkebo Taekwondo klub 

 


