
Ny bestyrelse i Tommerup Taekwondo Klub 
9. juni 2021 

 

Tommerup TKD KLub afholdt mandag den 7/6-21 GF hvor der bl.a. blev valgt ny bestyrelse, 

Tommerup Taekwondo Klub har mandag den 7/6-21 afholdt GF og bestyrelsen udgøres nu af 
 
Formand Jesper Nielsen 
Næstformand Gitte Gregersen 
Kasserer Mira Kaijanen 
 
Der er også blevet nedsat et Aktivitets Udvalg som skal arrangere klubbens Sensommer Camp. 
 
Bestyrelsen har flg. Visioner for klubben i den kommende tid: 
- Udvide tilbuddene til medlemmerne fx flere hold og flere gæstetrænere 
- Afholde kurser og stævner i DTaF regi 
 
Glæder os til at træne med jer alle 😊 
 
Vh 
Bestyrelsen 
Tommerup Taekwondo Klub 
 

 

  



Succesfuld Sensommer Camp i Tommerup 
Taekwondo Klub 
8. september 2021 

 

I anledning af afslutningen på en lang træls COVID19 nedlukning afholdt Tommerup Taekwondo 
Klub en klublejr for alle medlemmer i weekenden 4.-5. sept. 2021. 

I anledning af afslutningen på en lang træls COVID19 nedlukning og opstart af en ny spændende 
sæson, afholdt Tommerup Taekwondo Klub en klublejr for alle medlemmer i weekenden 4.-5. sept. 
2021. 
 
Det blev en stor succes; træning med meget kompetente trænere udefra, hygge, samvær, sved på 
panden og overnatning. Lejren var gratis, idet klubben betaler hele gildet. Forældre - som havde 
meldt sig til diverse opgaver, bl.a. køkkenhold – gjorde at alle der ønskede at træne, fik mulighed 
for dette. Og flere medlemmer har allerede ytret ønske om en gentagelse næste år. 
 
Trænerstaben: 
Jesper Kristensen, 7. Dan – Aalborg 
Jørn Chr Andersen, 6. Dan – Herlev 
Tony Højmose Hansen, 5- Dan - Bramming 
Christina Hansen, 4, Dan -Bramming 
Momme Knutzen, 8. Dan – Taekwondo Life Academy 
Carsten Stigers, 7. Dan - Taekwondo Life Academy 
 
Bestyrelsen, 
SOO BAK Tommerup TKD Klub 



Aabenraa Taekwondo Klubs 40 års 
jubilæum 
14. september 2021 

 

Vær med til at markere Aabenraa Taekwondo Klubs 40 års jubilæum d. 31. oktober 2021. 

Søndag d. 31. oktober 2021 markerer Aabenraa Taekwondo Klub sit 40 års jubilæum. 
 
Det bliver fra kl. 13:00-16:00 med fællestræning efterfulgt af reception. 
 
Gæstetrænere er stormester Ko Tai Jeong og Anders Bennedsen. 
 
Læs mere om jubilæet og se program på følgende side: 
http://aabenraataekwondo.dk/images/Invitation-40aars-jubi.pdf 



Brande TKD - 45-års Jubilæum 
30. september 2021 

 

I anledning af Brande Taekwondo Klub fylder 45-år vil vi gerne invitere dig/jer for at fejre vores 
jubilæum lørdag den 16. oktober. 

Link til indbydelse: https://huk-tti-brande.dk/resources/2021-10-16_Jubil%C3%A6um.pdf 
  

https://huk-tti-brande.dk/resources/2021-10-16_Jubil%C3%A6um.pdf


Udviklingsseminar 31. oktober 
8. oktober 2021 

 

Nogen foretrækker isoleret mesterlære mens andre udvikler sig med åbenhed for omverden og 
lader sig inspirere for at skabe bredere teknisk fundament. Al læring er berigende og den ene form 
udelukker ikke den anden. 

Søndag den 31. oktober afholdes udviklingsseminar for unge og voksne rødbælter og danbærere 
som ønsker inspiration og udvikling. 
 
Udviklingsseminaret afholdes i Ballerup Kampsport Center. 
 
Indbydelse: 
http://ballerupkampsport.dk/seminar 
  

http://ballerupkampsport.dk/seminar


Invitation Get2Sport 
15. november 2021 

 

Get2Sport begynderkampstævne 2021 

Get2Sport er Nørrebro Taekwondos eget begynderstævne, hvor vi giver børn og unge i alderen 4 - 
12 år mulighed for at prøve taekwondokamp i trygge rammer. Vi belønner udøverens lyst til at 
prøve taekwondo, og vi fokuserer i mindre grad på hvem, der vinder og taber. Formålet er at prøve 
og samtidig have det sjovt. 
 
Stævnet er for børn, som endnu ikke har deltaget i forbundsstævner, og som ønsker at snuse til 
taekwondo-kamp i trygge rammer. 
 
Dato 
Lørdag den 4. december 
 
Pris 
Deltagelse koster 150 kr (tilmelding på dagen koster 200 kr.) 
Entré er gratis, så det er bare med at invitere venner og familie med! 
 
Tilmeldingsfrist 
28. november 
 
Sted 
Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N 
 
Program 
Kl. 10.00: Hallen er åben 
Kl. 10.30: Informationsmøde for holdledere 
Kl. 11.00: Kampe 
Kl. 14.00: Tak for i dag! 
 
Turneringsbeskrivelse 



Alle kampe foregår med elektroniske kampveste, som automatisk giver point. Der er ingen 
dommer på banerne, kun en baneansvarlig. Børnene bliver inddelt efter højde og har selv mulighed 
for at finde sammen med dem, de gerne vil kæmpe mod. 
 
Alle, som har kæmpet fire kampe får en guldmedalje, uanset om man vinder og taber, og man må 
kæmpe alle de kampe, man har lyst til. 
 
Der vil også blive uddelt en FIGTHER POKAL til hver tilmeldt klub. (Ganske som vi plejer) 
 
Oprydning 
Vi håber, at mange af jer forældre har mulighed og lyst til at støtte op om eventet ved at hjælpe 
med oprydningen 14. 
 
Vi håber at dagen vil give en masse børn og forældre en fantastisk oplevelse med taekwondo. 
 
HVORDAN TILMELDER MAN SIG? 
TILMELDING 
Kopier den nedenstående tekst i udfyldt stand på alle de udøvere som deltager: 
KLUB: 
DELTAGERENS NAVN: 
ALDER:___ 
BÆLTEGRAD: 
HØJDE: 
NIVEAU: NY BEG___ eller BEG___ 
 
Eksempel. 
KLUB: Herlev 
DELTAGERENS NAVN: Brian Hansen 
ALDER: 5 år 
BÆLTEGRAD: Hvid bælte 
HØJDE: 105 cm 
NIVEAU: NY BEG_X_ eller BEG___ 
 
Du tilmelder via mail til klub@sonbong.dk (en samlet mail per klub) og betaler på Mobil pay 732737 
eller Danske Bank konto Reg 1551 Konto 3123189302 med klubnavn som reference. 
 
Tilmeldingsgebyr: Kr. 150,00 pr. kæmper. Hvis man tilmelder sig inden for tilmeldingsfristen som er 
inden d. 28. nov 2021 
 
Tilmeldingsgebyr efter tilmeldingsfristen: 200,00 
Før d. 28. Nov 2021 = Kr. 150,00 
Efter d. 28. nov 2021 = Kr. 200,00 
Man vil så modtage et deltagerkort ved ankomst lørdag morgen i hallen. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er 5 dage før stævnedag. 
  



Tommerup TKD Klub - nu med 100 
medlemmer 
4. december 2021 

 

Tommerup Taekwondo Klub rundede i december måned de 100 DTaF medlemmer i 2021. 

Tommerup Taekwondo Klub rundede i december måned de 100 DTaF medlemmer i 2021. 
 
Baggrunden herfor ligger til dels i klubbens Familiehold og Ungehold som har oplevet en stor 
medlemstilslutning. 
 
Familieholdet består af børn mellem 5-9 år som træner med mor eller far mens Ungeholdet består 
af udøvere mellem 9-15 år. 
 
I september startede Tommerup Taekwondo Klub endnu et nyt hold op: Ninja Kids, som er et hold 
for de allermindste børn – 2-5 år – som træner med en forældre. 
 
En aktiv markedsføring med fotos taget af professionelle fotografer har givet en rigtig god 
eksponering på de sociale medier. Og derudover har man ramt en meget stor målgruppe med 
kombinationen af forældre der træner med sit barn. 
 
Tommerup Taekwondo Klub er glad, stolt og ydmyg over medlemstilgangen – nu venter det lange 
hårde arbejde med at fastholde dem alle. 
 
Vh 
Bestyrelsen, Tommerup TKD Klub 
 


