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vm 2009
vm banker på døren, og selvom der er et helt år endnu 
inden vm løber af stablen i oktober 2009, er der rigtigt 
meget arbejde, der skal laves i kulissen før tingene 
falder helt på plads. det er så flot at, danmark har 
fået tildelt værtsskabet for vm. men vi skal huske, at 
det ikke kun er de danske vm kæmpere, der bliver 
sat særlig fokus på under vm. Hele forbundet vil blive 
kigget efter i sømmene, og blive bedømt på den måde 
vm bliver arrangeret. det er et stort ansvar. men som 
forbund tror jeg slet ikke vi skal være i tvivl om, at vi 
kan løse denne opgave sammen. 

Hele vores stævnestruktur herhjemme er bygget op 
omkring klubberne, og deres evne til at afholde større 
og større stævner. Som eksempel kan nævnes won-
derful Copenhagen, Scandinavian open, em i teknik 
og danish open i teknik, hvor det er klubberne, der 
afholder de efterhånden meget store stævner. op 
gennem 90’erne blev der både afholdt em og dan-
ish open, der var nogle kæmpe stævner. mange af de 
folk, der var med dengang ”huserer” heldigvis stadig 
ude i klubberne. og det er netop klubberne, der er 
forbundets rygrad, og det er der vi finder dygtige og 
engagerede taekwondofolk, hvis erfaring er guld værd 
når man skal arrangere et vm. mange har allerede in-
volveret sig i organizing Commite - oC -, og mange har 
allerede meldt sig som frivillige. men der er brug for 
flere. Se mere i nyhedsbrevet fra vm inde i bladet.

Jeg har efterhånden selv oplevet en god håndfuld vm 
og em stævner, og på egne og på forbundets vegne vil 
jeg gerne give en tidlig tak til alle, der hjælper til og 
bakker op om den store opgave vi skal løse, som er: 
aT arranGere deT bedSTe vm noGenSInde!

Taekwondo SøGer folk
Taekwondo bladet/redaktionen søger efter frivil-
lige, der kunne tænke sig at bidrage til bladet frem-
over. også på grund af vm skal vi have opgraderet 
den redaktionelle stab, der p.t. kun består af under-
tegnede, Torben S. Hansen og vores grafiker Carina 
krusaa. Personligt får jeg meget at se til i forbindelse 
med pressearbejdet op til vm, og har derfor brug for 
et ekstra hænder, der kan hjælpe til. det diskuteres i 
øjeblikket om, hvorvidt bladet skal overgå fra print til 
web. det vil betyde, at der så er deadline meget oftere. 
derfor: Jo flere jo bedre. alle der har lyst til at hjælpe 
må meget gerne sende mig en mail på: 
muradahmed@hotmail.com.

Skriv og fortæl mig lidt om dig selv på et par linier. Hvis 
der er journalister eller andre med redaktionel, skrive 
eller medieerfaring vil det være en klar fordel, men 
alle der har lysten til at bidrage er mere end velkomne. 
man skal ikke nødvendigvis være verdensmester i at 
skrive og formulere sig, blot man har noget på hjerte. 
vel mødt!

God læselyst og ønsket om en god jul og et godt nytår!

Murad Ahmed     
Redaktør

af murad ahmed, 4. dan, Team odense · redaktør
lederen
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Budo-Nord 
ITF TKD 2006
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SUPERIOR
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Vesterbrogade 173, 1800 Fredriksberg C ● telefon 33 23 13 13 ● Fax 33 24 01 13 ● Døgn-telefonsvarer 
Åbningstider: Man-fre kl. 10.00-17.30, lørdag 10.00-13.00 ● Bus nr 6A kører næsten lige til døren! 

E-mail: order@nippon.dk ● www.nippon.dk
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medlem af:
danmarks Idrætsforbund
europæisk taekwondo Union
world Taekwondo federation

redaktør:
murad ahmed
langelinie 98
5230 odense m
Tlf. 28 23 72 12
muradahmed@hotmail.com

dTaf’s sekretariat
Haulundvej 9, Postboks 9
6870 ølgod
Tlf. 75 24 62 50
fax 75 24 62 51
sekretariatet@taekwondo.dk
Telefontider: tirs. og tors. 15-18 

redaktøren påtager sig intet ansvar for 
manuskripter, fotos og tegninger der indsendes 
uopfordret. meninger trykt i artikler o.lign. er 
forfatterens egne og kan ikke tages til indtægt for 
forbundets eller bladets holdninger. Indlæg hvor 
forfatteren ønsker at være anonym accepteres ikke. 
redaktøren har ret til at forkorte eller udelade stof 
pga. pladsmangel. Indlæg til bladet bedes indsendt 
pr. mail, diskette, cd-rom med navn og telefonnum-
mer og må max fylde 2 a4 sider. ved fotos bedes 
fotografens navn oplyst.

design og layout: 
Carina krusaa, tlf. 28 70 27 80

repro og tryk: delta Grafisk aS
viborgvej 159a, Postboks 1299
8210 Århus v

forside: lennart Theilgaard i kamp ved wonderful 
Copenhagen 08, hvor han vandt guld i sin vægt-
klasse.
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TAEKWONDO BOG 1
5. rev. udgave klar !!!

Den 1. december 2005 udkommer Taekwondo 
bind 1 i den 5. reviderede udgave. Bogen er 

nu solgt i 5000 ex.

Bogen indeholder al teori, historie, alle 
taegeuk og meget andet taekwondo fagligt 

stof. Bogen er et ”must” for alle !!!

Bogen kan købes gennem udvalgte klubber, 
gennem boghandlere samt hos CH Trade og 

enkelte andre kampsportsbutikker.

Vedl. Udsalgspris kr. 299,00

Taekwondo bind 1: 235 sider indb.
ISBN 87-981803-3-9

TAEKWONDO BOG 1
ÅRETS JULEGAVE !!!

Danmarks mest benyttede 
Taekwondobog i den
5. revideredeudgave.

Bogen er nu solgt i over 5500 ex.

Bogen indeholder al teori,
historie, alle taegeuk og meget
andet taekwondo fagligt stof.
Bogen er et ”must” for alle !!!

Bogen kan købes gennem udvalgte 
klubber, gennem boghandlere samt 

hos CH Trade, Budo Sport og enkelte 
andre kampsportsbutikker.

Vedl. Udsalgspris kr. 299,00
Taekwondo bind 1: 235 sider indb.

ISBN 87-981803-3-9

Gruppefoto efter veloverstået 
DTF dangradudering på 
sommelejren i Brande 2008
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Officiel forhandler af Budo-Nord & Fighter produkter

... vi har konkurrence hver måned

Deltagerkravet! Du skal såment blot tilmelde dig 
vores nyhedstjenste, så er du med i lodtrækningen 
af Budo-Nord og Fighter produkter en gang om 
måneden.
Vi trækker lod blandt de udfyldte kuponer i butik-
ken samt dem der er tilmeldt vores nyhedstjenste.

Konkurrencen er ikke købebetinget

... vi har ugetilbud i december

Til og med uge 51 vil det være værd at følge med på 
webshoppen, idet vi vil finde nogle kvalitetsvarer til 
yderst fornuftige priser. Tilbudene vil være at finde på 
www.budoxperten.dk/ugetilbud.

... vi har udvidet åbningstiden

Vi har nu åben fra kl. 10.00 til kl. 17.30 fra 
mandag til fredag. Som noget nyt har vi også 
åben hver lørdag i tidsrummet kl. 10.00 til 
13.00. 

Så kik endelig indenfor
- vi glæder os til at tage imod dig.

... vi har 300 m2 butik - Danmarks største

Vores hylder er altid fyldt op med Budo-Nord og Fighter produk-
ter. Vores mål er, at vores kunder ikke skal gå for gæves - kort sagt, 
skal de kunne få det de kommer efter.
At kikke indenfor hos budoxperten er altid et besøg værd.

Vi ses på Trekronergade 92 i Valby 
telefon 70 273 275 • mobil 2145 8756 
info@budoxperten.dk • www.budoxperten.dk 
  

T-shirts med nyt design fra Budo-Nord & Fighter
Tre nye design er nu på hylderne i butikken.
Lækker kraftig kvalitet i 100% bomuld med gennem-
førte seje motiver. Fås i str. XS-XL

kr. 130,- pr. stk.

Budo-Nord Ichiban træningsdragt
- to kendis og en ny
Endnu engang er Ichiban på marked med ny farve. Den varme 
røde farve er ny og svær at overse. Yderst behagelig at have på 
med meshstof som inderfoer. Yderstoffet er rib-stop nylon.

str. 140, 150 & XS kr. 310,- samt str. S-XXL kr. 390,-

Budo-Nord kampsportsko Ardent
Budo-Nords nye træningssko Ardent er en let og smidig kamp-
sportsko, der støtter hele foden. Sålen går et lille stykke op ad 
hælen, hvilken forlænger holdbarheden. Fås i str. 36-47 og koster 
kr. 235,- 

Budo-Nord rygsæk
En praktisk rygsæk med mange 
lækre detaljer. Har blandt andet et 
stort rum samt en mindre lomme 
med lynlås. Rygsækken har lomme 
til mobilen og ’ledninghul’ øverst.

kr. 230,-
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Vi tager forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer - november 2008

nov_2008.indd   2-3 06-11-2008   16:04:24
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langt mere balanceret andel af internationale gæster. 
Især i Junior pige-gruppen var der mange nordmænd, 
som også kom til at sidde på 6 guldmedaljer fra de 8 
kampe.  norske piger var også stærkt repræsenteret 
ved ol i kina ugen efter, hvor nina Solheim tabte +67 
finalen til mexico 4-1.

nikoline werdelin som vandt Junior -52 blev senere på 
dagen udtaget til forbundets Junior landshold sammen 
med rikke Højholdt, begge fra Solrød. rikke blev #2 i 
Junior -44.

blandt senior herrer var der derimod stærk overrepræ-
sentation af danske guldmedaljer, med 4 i alt ud af de 
7 kampe i denne kategori.

BIllEDE 1: Ved dette års WCTT var der flere landsh-

oldskæmpere fra både Danmark og udlandet i mange 

vægtklasser. Det betød et særdeles højt niveau med 

flere kreative indslag. Her skal Hassan Khoskar fra Nør-

rebro passe på Norske Bendik Øyens flyvende baglæns 

spark, som i øvrigt har ramt på dette billede. 

BIllEDE 2: Her ses danske Michelle Sole mod norske 

Nikoline Kursar, som gik hen og vandt både kampen 

og gruppen for senior kvinder under 63 kilo. I samme 

gruppe var Sanne Jensen fra Skanderborg, som fik en 

anden plads efter at have vundet over Norske Ingrid 

Sunde i deres indledende kamp. Nikoline vandt i øvrigt 

sølv ved sidste års stævne.

BIllEDE 3: Her ses Lennart Theilgaard mod norske An-

dre Risvold i første runde af Senior Herrer -72. Lennart 

vandt senere sin vægtklasse.

Det 15. Wonderful Copenhagen Taekwondo Tourna-
ment blev afholdt i Valby d. 16. August. Dette års 
stævne bød på nogle ekstra interessepunkter i for-
hold til tidligere år. Først og fremmest er stævnet en 
forløber for VM i København næste år. Således var 
stævnet særligt godt besøgt og deltagerniveauet 
meget højt. Mange af dem, der akkurat ikke havde 
kvalificeret sig til OL, kæmpede også ved WCTT, der 
lå kun en uge før OL turneringen i Beijing. Det var 
desuden første gang der blev brugt elektronisk point-
veste ved WCTT. 

Af Klaus Ingemann Nielsen

med flere end 300 deltagere, hovedsageligt fra euro-
pæiske lande, var konkurrencen særdeles hård for de 
danske deltagere, hvilket også kan aflæses i medalje-
statistikkerne. der var f.eks. 6 danske guldmedaljer til 
de 13 seniorkampe, og det bedste danske hold, nørre-
bro, fik en 4. plads med 21 point. Holdkonkurrencen 
blev vundet af norske Heimdal med 47 point. På anden 
og tredje pladserne lå polske lubelskie med 28 point 
og malmø med 24 point.

de elektroniske veste skulle betyde mere fair kamp-
bedømmelse og færre fejl. de blev også anvendt ved 
dm som blev afholdt i marts i år og ved Scandinavian 
open i november sidste år. Generelt betød de nye 
veste mere kraft i sparkene samt højere spark, da spark 
omkring hofte ikke giver point. Point ved kontakt til 
hovedet blev stadig givet af dommerne.

blandt de danske kæmpere var der flere landsholds-
kæmpere. og til dem kom der flere førstepladser, 
herunder Charlotte bjelke; Senior -51, mohammed 
Chemlali; Junior -63, osama Salame; Junior -73, Suraset 
Signsorn; Senior -58, lennart Theilgaard; Senior -72 og 
mark Hansen; Senior -84.

Samlet kom der 17 førstepladser til danskere ud af 
i alt 44 kampe fordelt på de tre aldersgrupper. der 
var som altid en klar overvægt af hjemlige kæmpere 
i den yngste gruppe, og de dominerede derfor også 
førstepladserne. men i de andre grupper var der en 
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Juniors Male A -45 / Fin (4 competitors)
1. bochenkiewicz michal, mr. team lubelskie Pol
2. Janakan Sivakumar, mr. Grorud Taekwondo klubb 
nor
3. ali el ali, mr. Slagelse den
3. Chico mazari, mr. Team Toigye Panthers Swe

Juniors Male A -48 / Fly (4 competitors)
1. roberto feldt, mr. Po-eun malmö Swe
2. aryan Sanjari, mr. viby olympia den
3. naiem Soltani, mr. brande den
3. Theodor langghoff, mr. nesodden 
Taekwondo klubb nor

Juniors Male A -51 / Bantam (7 competitors)
1. Gino rigo, mr. Team Toigye Panthers Swe
2. Shaker nazari, mr. brande den
3. Johan køhler, mr. københavn den
3. mohsan Iqbal, mr. nørrebro den

Juniors Male A -55 / Feather (12 competitors)
1. rodzik eryk, mr. team lubelskie Pol
2. rodzik Patryk, mr. team lubelskie Pol
3. andreas Skjøvik lie, mr. Tojang Taekwondo klubb 
nor
3. martin maurtvedt, mr. nesodden 
Taekwondo klubb nor

Juniors Male A -59 / Light (11 competitors)
1. Hasan abbasi, mr. ballerup den
2. Yngve leirfall, mr. Team Heimdal nor
3. Thanh Pham, mr. viby olympia den
3. rehman Haq, mr. nørrebro den

Juniors Male A -63 / Welter (9 competitors)
1. mohamed Chemlali, mr. nørrebro den
2. fredrik Helland, mr. keum Gang nesttun nor
3. Shervin mazaheri, mr. odense City den
3. danni Christensen, mr. brande den

Juniors Male A -68 / Light Middle (5 competitors)
1 Tor waage, mr. Team Heimdal nor
2 Hussein al Saedy, mr. Tøyen Taekwondo klubb nor

3 Henrik l. bjerre, mr. fredericia den
3 Siliwoniuk dawid, mr. team lubelskie Pol

Juniors Male A -73 / Middle (4 competitors)
1. osama Salame, mr. nørrebro den
2. Sondre nesje, mr. Team Heimdal nor
3. Truls lystad, mr. Team Heimdal nor
3. anders larsen, mr. Solrød den

Juniors Male A -78 / Light heavy (4 competitors)
1. kim andre Gjedtjernet, mr. Solør 
Taekwondo klubb nor
2. Petter lyng, mr. Tojang Taekwondo klubb nor
3. vaclav drahny, mr. national Team of 
Czech republic CZe
3. Taha eljaja, mr. Slagelse den

Seniors Male A -58 / Fly (3 competitors)
1. Suraset Singsorn, mr. rødovre den
2. Hasnain Hussain, mr. Grorud Taekwondo klubb nor
3. Trung bao au nguyen, mr. national Team of 
Czech republic CZe

Seniors Male A -62 / Bantam (10 competitors)
1. Shiraz mohammad, mr. Grorud 
Taekwondo klubb nor
2. lars ness, mr. Tøyen Taekwondo klubb nor
3. Henrik Hofling, mr. kumgang Trollhättan Swe
3. Samociuk michal, mr. team lubelskie Pol

Seniors Male A -67 / Feather (11 competitors)
1. Hampus eklund, mr. kumgang Trollhättan Swe
2. Jo ness, mr. Tøyen Taekwondo klubb nor
3. Stian lampe, mr. keum Gang nesttun nor
3. andreas Glemming, mr. Grorud 
Taekwondo klubb nor

Seniors Male A -72 / Light (8 competitors)
1. lennart van deurs Theilgaard, mr. Solrød den
2. Pacut mateusz, mr. team lubelskie Pol
3. olof Hansson, mr. Team Toigye Panthers Swe
3. Siliwoniuk Gabriel, mr. team lubelskie Pol

Seniors Male A -78 / Welter (7 competitors)
1. eirik nilssen bratli, mr. mudo furuset nor

>>>Wonderful Copenhage
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2. marius vettre michelsen, mr. dahnjun 
Taekwondo klubb nor
3. Jacob brøgger, mr. viby olympia den
3. bendik øyen, mr. Tøyen Taekwondo klubb nor

Seniors Male A -84 / Middle (7 competitors)
1. mark Hansen, mr. esbjerg City den
2. Samir aknouche, mr. Team Toigye Panthers Swe
3. Tarik Setta, mr. rødovre den
3. nabil Hibout, mr. Grorud Taekwondo klubb nor

Seniors Male A +84 / Heavy (4 competitors)
1. fikret filicki, mr. rødovre den
2. rune Paulsen, mr. Team odense den
3. adis baksic, mr. Team Toigye Panthers Swe
3. richard von weymarn, mr. Grorud 
Taekwondo klubb nor

Youth Male A -30 / Fin (8 competitors)
1. Jelle keustermans, mr. nong Jang wilsele bel
2. leon Glasnovic, mr. Team Toigye Panthers Swe
3. knut Tøraasen, mr. Solør Taekwondo klubb nor
3. Zechowski mateusz, mr. team lubelskie Pol

Youth Male A -35 / Fly (16 competitors)
1. Giang Pham, mr. viby olympia den
2. alex bengtsson, mr. Gak enighet Swe
3. muhammed abdul-fattha, mr. landskronas 
Taekwondo förening Swe
3. miloslav med, mr. national Team of Czech 
republic CZe

Youth Male A -40 / Bantam (12 competitors)
1 Zeker nazari, mr. brande den
2 mounir eljaji, mr. Slagelse den
3 martin kaewkong, mr. nørrebro den
3 kepa Patryk, mr. team lubelskie Pol

Youth Male A -46 / Feather (10 competitors)
1. Jasmin kahriman, mr. landskronas Taekwondo 
förening Swe
2. karl kristian fredriksen, mr. Solør 
Taekwondo klubb nor
3. reza rohani, mr. brande den
3. Ådne Skei landsem, mr. Team Heimdal nor

Youth Male A -52 / Light (16 competitors)
1. murat øzdemir, mr. Holbæk den
2. arien Padidar, mr. nørrebro den
3. belal dawoud, mr. vejle den
3. nick osterhoff, mr. ødsted moo duk kwan 
Taekwondo klub den

Youth Male A -58 / Welter (4 competitors)
1. farid khalegi, mr. brande den
2. martin vanek, mr. national Team of Czech republic 
CZe
3. Hannes nilsson, mr. Gak enighet Swe
3. david dragisic’, mr. landskronas Taekwondo 
förening Swe

Youth Male A -66 / Middle (2 competitors)
1. Christian H. meier, mr. varde den
2. burak Yilmaz, mr. Gladsaxe den

kvInder

Juniors Female A -44 / Fly (3 competitors)
1. Susanne Tangen, ms. Solør Taekwondo klubb nor
2. rikke Højholdt, ms. Solrød den
3. Yohanna Segaye, ms. mudo furuset nor

Juniors Female A -46 / Bantam (3 competitors)
1. Silje Hammernes, ms. Team Heimdal nor
2. Quyen-dao Phan, ms. Tong Ir Taekwondo nor
3. Carmen Cornejo, ms. Grorud Taekwondo klubb nor

Juniors Female A -49 / Feather (6 competitors)
1. Janike lai, ms. nesodden Taekwondo klubb nor
2. emilie eriksen, ms. Team Heimdal nor
3. Susann daljord, ms. mudo furuset nor
3. Salsabil Saaliti, ms. mudo furuset nor

Juniors Female A -52 / Light (7 competitors)
1. maiken Handberg, ms. Team Heimdal nor
2. Zahia kaidi, ms. Team east kalmar Swe
3. Caroline Hansen, ms. mudo furuset nor
3. Priya Sharma, ms. Gak enighet Swe
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             Taekw
ondo Tournament

Juniors Female A -55 / Welter (7 competitors)
1. ann Holm, ms. brørup den
2. donia kaidi, ms. Team east kalmar Swe
3. anne margrethe Skjøvik, ms. Tojang Taekwondo 
klubb nor
3. natasha vasic, ms. Haga Tkd klubb Swe

Juniors Female A -59 / Light Middle (5 competitors)
1. natalie Saastad, ms. Tøyen Taekwondo klubb nor
2. Sandra Søviknes, ms. keum Gang nesttun nor
3. anne Stoltenberg Johansen, ms. Tong Ir 
Taekwondo nor
3. Isabel Haugstvedt, ms. keum Gang nesttun nor

Juniors Female A -63 / Middle (8 competitors)
1. Ingrid enachescu, ms. Team Heimdal nor
2. Casandra Ikonen, ms. Po-eun malmö Swe
3. elisabeth knudsen, ms. varde den
3. line axelsen, ms. risskov den

Juniors Female A -68 / Light Heavy (4 competitors)
1. kristina Pella, ms. Po-eun malmö Swe
2. Siliwoniuk Urszula, ms. team lubelskie Pol
3. michelle Sejersgaard, ms. Herlev den
3. mette Jørgensen, ms. københavn den

Seniors Female A -47 / Fin (4 competitors)
1. laila nguyen, ms. dahnjun Taekwondo klubb nor
2. anneleen Goffin, ms. nonG JanG wIlSele bel
3. ketrin etulaid, ms. Hillerød den
3. Sandra Christensen, ms. nørrebro den

Seniors Female A -51 / Fly (5 competitors)
1. Charlotte bjelke, ms. esbjerg den
2. victoria leijerstedt, ms. kumgang Trollhättan Swe
3. Siv anja mienna, ms. Team Heimdal nor
3. Juan Chhen Sonnevelt, ms. Tøyen 
Taekwondo klubb nor

Seniors Female A -55 / Bantam (4 competitors)
1 rebekka walsh, ms. fredericia den
2 Uscinska aleksandra, ms. Polish army Team Pol
3 Sigrun nanna karlsdottir, ms. Taekwondo.is ISl
3 Ida fredriksen, ms. Grorud Taekwondo klubb nor

Seniors Female A -59 / Feather (5 competitors)
1. Cindy moe ortega, ms. Tojang Taekwondo 
klubb nor
2. line møller Hansen, ms. Hinnerup den
3. margret Jonsdottir, ms. Taekwondo.is ISl
3. anna Sloberg, ms. Haga Tkd klubb Swe

Seniors Female A -63 / Light (4 competitors)
1. nikolina kursar, ms. mudo furuset nor
2. Sanne Jensen, ms. Skanderborg den
3. Ingrid Sunde, ms. keum Gang nesttun nor
3. michelle Sole, ms. viby olympia den

Seniors Female A -72 / Middle (3 competitors)
1. mimmi Petreas, ms. Po-eun malmö Swe
2. anna Jonsdottir, ms. Taekwondo.is ISl
3. Gry bakken, ms. mudo furuset nor
1. katerina nedvedova, ms. national Team 
of Czech republic CZe
2. Therese raffing, ms. københavn den

Youth Female A -35 / Fly (7 competitors)
1. Sarah brøndahl malykke, ms. københavn den
2. Sabrina kaidi, ms. Team east kalmar Swe
3. Julie Tøraasen, ms. Solør Taekwondo klubb nor
3. kine kolås almvik, ms. namsos Taekwondo 
klubb nor

Youth Female A -40 / Bantam (8 competitors)
1. arielle malveda, ms. Gladsaxe den
2. dea Holm, ms. brørup den
3. miriam kolstad Stornes, ms. nesodden 
Taekwondo klubb nor
3. Patricia Striner, ms. Gak enighet Swe

Youth Female A -46 / Feather (14 competitors)
1. lise marie nordvik opdal, ms. Team Heimdal nor
2. maja bjerre-madsen, ms. esbjerg City den
3. annicken bjerkevoll, ms. mudo furuset nor
3. Ulrikke weidemann, ms. københavn den

Youth Female A -52 / Light (6 competitors)
1 nikoline werdelin, ms. Solrød den
2 michella mathiesen, ms. københavn den
3 nikita Glasnovic, ms. Team Toigye Panthers Swe
3 emilia engman, ms. kumgang Trollhättan Swe

Youth Female A -58 / Welter (2 competitors)
1. Sonia kaidi, ms. Team east kalmar Swe
2. bich Pham, ms. viby olympia den

Youth Female A +66 / Heavy (2 competitors)
1. Ingibjorg Gretarsdottir, ms. Taekwondo.is ISl
2. Pernille matthews, ms. ødsted moo duk kwan 
Taekwondo klub den Ç[  1 2  ]
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>>>VM 2009 er på 

Facebook
dansk Taekwondo forbund er også på facebook. 
Check nedenstående links og upload fotos mv. er du 
på facebook, så meld dig til følgende grupper: dTaf:

www.facebook.com/group.php?gid=23527911952 
www.facebook.com/group.php?gid=11584556471.

de større danske stævner har også sider/grupper på 
facebook: 
 
[  ] wCTT 
[  ] budo nord Scandinavian open 
[  ] dm finalerne 2009 m.fl..

God fornøjelse og velkommen til venskabet!

med venlig hilsen
Torben Hansen, Infoafd. 

cKronprins Frederik protektor for VM 2009vi har været så heldige at kronprins 
frederik har accepteret at blive protektor for vm 2009 i københavn. 

vi er meget glade for den gode ny-hed og ser frem til samarbejdet med 
kronprins frederik og kongehuset.Torben Hansen, OC VM 2009 

VM 2009

Ç
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Planlægningen af VM næste år er I fuld gang. Der 
ligger mange opgaver forude for Organisations kom-
miteen - OC - der er nedsat, og der har alle allerede 
smøget ærmerne op, og er gået i gang med arbejdet. 
Samtidig søger OC masser af frivillige. Læs mere om 
VM og om, hvordan du melder dig under fanerne 
nedenfor. 

Af Murad Ahmed og Torben Hansen, DTaF

HvervnInG af frIvIllIGe
I midten af september begyndte hvervningen af frivil-
lige til vm 2009. vi har brug for mellem 250-300 frivil-
lige til at dække alle opgaverne, der følger med vm 
arrangementet. vm arrangementet dækker perioden 
den 7. – 19. oktober 2009, så skriv det allerede nu i 
kalenderen!

Hold øje med yderligere oplysninger på taekwondo.dk 
og via infoservice. du kan melde dig til på denne side:
http://dtaf.itide.dk/hverveside_dk.asp

vm 2009’S offICIelle webSITe
den officielle hjemmeside er under udarbejdelse og når 
vi har indhentet alle oplysninger fra wTf og fået deres 
godkendelse forventes siden opstartet I november/de-
cember 2008. vi lægger dog en midlertidig præsenta-
tion ud på den officielle web adresse; www.cph2009.dk 
og opstarter andre funktioner på sitet fra september 
2008. opbygningen af sitet vil ske i faser, da flere af de 
moduler, der skal bruges først leveres af vore partnere 
i 2009. dTaf’s webgruppe er i gang med arbejdet og 
Carsten andre Pedersen, københavn er udpeget som 
projektleder. 

orGanISaTIonSkomITeen UdvIdeT
oC er pr. 1/9 udvidet til 8 personer og flere følger se-
nere. Pr. 1/9 er følgende tilknyttet: lars arnum (referee 
Committee), Jørn kempel (Security Committee) og 
Hans majlinder (Competition Committee) til oC. endvi-
dere er der/bliver der til hvert oC-område tilknyttet en 

udvalgsnæstformand som suppleant til oC, så vi sikrer 
kontinuitet og spreder arbejdsopgaverne på så mange 
hænder som muligt. øvrig oC består af arne Hellum 
(accommodation Committee), lars Gregersen (Trans-
port Committee), Søren Holmgård knudsen (Protocol/
activity Committee) og John T. olsen (volunteer Com-
mittee) og Torben Sachmann Hansen (Projektleder og 
marketing/Pr/web Committee).

efter stormøde den 1/9 i odense er arbejdet alvorligt 
kommet i gear. vi skal have udvidet organisationen og 
etableret de sidste netværk og partneraftaler vi skal 
bruge frem mod vm 2009.
 
økonomI
vi har fået er stor del af finansieringen af vm på plads. 
Således har Sport event denmark givet tilsagn om 
støtte på 5,25 mio. under forudsætning af en tilsvar-
ende støtte fra vores andre partnere woCo, køben-
havns kommune, ballerup kommune og regionen.  
af denne del er der d.d. tilsagn om knap halvdelen.  
vi arbejder hårdt på af få resten på plads.

afTaler
erfaringen har vist at vi skal have meget tålmodighed 
i forbindelse med indgåelse af aftaler om vm 2009. 
Ikke kun afklaringen overfor wTf tager tid, men også 
de aftaler vi venter på bekræftelse af i danmark lader 
vente på sig. vi afventer pt. de endelige aftaler/tilbud 
fra ballerup Super arena (ballerup kommune), dr-Tv 
produktion, SaS – Carrieraftale osv.

mange af aftalerne er forudsætning for andre aftaler, 
så vi står og tripper lidt for at komme videre. men vi 
forventer aftalerne falder på plads dette efterår. 

konTakT oG SPørGSmÅl
kontakt Torben Sachmann Hansen, hvis du har forslag, 
bemærkninger eller spørgsmål på: 
sachmann.hansen@get2net.dk 

NyhEDsBrEV 

VM 2009 Copenhagen
>>>VM 2009
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Som den første i forbundet har Esbjerg Taekwondo 
Klubs Lars Arnum gennemgået og bestået DIFs 
diplomtræneruddannelse. Sammen med Lars vil DTaF 
gerne gøre lidt reklame for uddannelse i forbundet, 
så det ikke kun er noget man skal for at komme op til 
graduering. Samtidig får kan du læse om DTaFs nye 
uddannelsstruktur.

Af Murad Ahmed, redaktør TAEKWONDO

dIPlomTrÆnerUddannelSenS mÅlGrUPPe
Trænere som har et idrætsteoretisk fundament svar-
ende til dIfs Træner 2 ,og som har gennemført træner-
uddannelse svarende til Træner 2 i dTaf eller har 
tilsvarende kompetencer er i den relevante målgruppe. 
det er således både instruktører, der arbejder med 
eliten, men også klubinstruktører, der ønsker at få en 
god uddannelsesmæssig ballast kan med stor fordel 
tage uddannelsen.

IndHold oG varIGHed
Uddannelsen består af 180 undervisningslektioner 
bestående af generel idrætsteori krydret med praktiske 
eksempler og opgaver.

Her vIl blandT andeT blIve UndervIST I:
[  ] fysiologi og træningslære 
[  ] anatomi og bevægelseslære 
[  ] Idrætspædagogik og supervision 
[  ] Idrætssociologi og historie 
[  ] doping 
[  ] aldersrelateret træning 

UdbYTTe
når uddannelsen er gennemført vil deltagerne være i 
stand til at varetage træningen af udøvere i en elite og 
konkurrenceorienteret organisation herunder bl.a.:
[  ] Udvikle målrettede taekwondospecifikke karriere-, 

sæson-, periode- og træningsplaner, uanset udøve-
rens alder og niveau – herunder talentudvikling 

DIFs diplomtræneruddannelse
- også til Taekwondofolk

>>>
Ç

[  ] forstå og anvende idrætspsykologiske redskaber 
[  ] beskrive idrættens historiske udvikling og sætte 

udviklingen i relation til nutidige idrætsrelevante 
problemstillinger 

[  ] designe og diskuterer foreningens elitestrategi 
[  ] Udarbejde detaljerede målsætninger, handlings-

planer og evalueringer for/sammen med individer 
og/eller hold

kUrSUSafGIfT
Prisen for kurset er 23.000 kr. inkl. undervisningsma-
teriale. denne pris er dog meget lavere, hvis du bliver 
indstillet af forbundet. Så er prisen mellem 12.000 kr 
– 16.000 kr.

UddannelSeSforløb
det komprimerede forløb opstartes i slutningen af 
hvert år i brøndby og strækker sig over 4-5 måneder 
inkl. eksamener

det almindelige forløb opstartes i begyndelsen af jan-
uar hvert år. Hvert år er der et hold i brøndby, og der 
opstartes ligeledes et hold i enten Århus eller odense.

SPeCIalforbUndSdel
for at blive endeligt certificeret som diplomtræner, skal 
du udover diplomtræneruddannelsen, ligeledes gen-
nemføre dit dTafs diplomtræneruddannelse. kontakt 
forbundet for at høre, om du kan blive indstillet.

TrÆner 1 oG TrÆner 2
for at kunne deltage i diplomtræneruddannelsen skal 
du have gennemgået dTafs nye reviderede grund-
uddannelser TrÆner 1 og TrÆner 2 som også er krav 
ved fremtidige dangradueringer:
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1. WEEKEND 

Program – Lørdag Indhold
09.00-12.00 Præsentation af indhold, 
  undervisere og kursister
  Idræt og træning – 1. del.
12.00-13.00 frokost
13.00-15.00 Idræt og træning – 2. del.
15.00-16.30 Taekwondo – Intro, Hvordan 

gebærder man sig i en dojang. 
Historie.

16.30-18.00 fejlrette ved grundtekniker 
18.00-19.00 middag
19.00-22.00 Idræt for børn og unge – 1. del.

Program - Søndag Indhold
08.00-09.00 morgenmad
09.00-12.00 Idræt og børn og unge – 2. del
12.00-13.00 frokost
13.00-16.00 Idræt for børn og unge – 3. del
16.00-16.30 opsamling, evaluering og  

afslutning  

2. WEEKEND 

Program – Lørdag Indhold
09.00-10.00 opfølgning, spørgsmål, kommen-

tarer fra sidste weekend.
10.00-11.00 Idræt og Træning – del 3
11.00-12.00 Taekwondo – lovmappen, hvordan 

gør man i klubbene
12.00-13.00 frokost 
13.00-14.00 Taekwondo – Instruktørens ansvar 

og pligter
14.00-16.00 Idræt og Træning – del 3
16.00-18.00 Idræt for børn og unge – 4. del. 
18.00-19.00 middag
19.00-22.00 Taekwondo – Taeguek og dens 

betydning

træner 1Program DTaF’s

Du kan læse mere om Diplomtræneruddannelsen på 
www.dif.dk.

Du kan læse mere om TRÆNER 1 og TRÆNER 2 på 
www.taekwondo.dk

HovedomrÅderne
nedenstående områder skal indgå som indhold i 
Træner 1 og Træner 2’s taekwondo dele.

forbundets kursusinstruktører og danfortrænere 
inviteres til et 1 dags seminar omkring indholdsbes
krivelse(lærervejledning) til de forskellige områder 
samt en vægtning heraf.

Program – Søndag 
08.00-09.00 morgenmad
09.00-12.00 Idrætsskader
12.00-13.00 frokost
13.00-14.30 Taekwondo – Taegueks opbygning 

til selvforsvar
14.30-17.00 massage 
17.00-17.30 opsamling, evaluering.

3. WEEKEND

Program – Lørdag Indhold
09.00-10.00 opfølgning, spørgsmål, 
  kommentarer fra sidste weekend
10.00-11.00 Idræt og Træning – del 3
11.00-12.00 Taekwondo – lovmappen, hvordan 

gør man i klubbene
12.00-13.00 frokost 
13.00-14.00 Taekwondo – Instruktørens ansvar 

og pligter
14.00-16.00 Idræt og Træning – del 3
16.00-18.00 Idræt for børn og unge – 4. del. 
18.00-19.00 middag
19.00-22.00 Taekwondo – Taeguek og dens 

betydning

Program – Søndag Indhold 
08.00-09.00 morgenmad
9.00-12.00 Idrætsskader
12.00-13.00 frokost
13.00-14.30 Taekwondo – Taegueks opbygning 

til selvforsvar
14.30-17.00 massage 
17.00-17.30 opsamling, evaluering.
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mtræner 2Program DTaF’s

1. organisation
2. Taekwondoens historie – nationalt og internationalt
3. regler i dTaf – herunder nødværge
4. dTaf’s pensum 
5. Taegueks/poomse - betydning
6. Hosinsul
7. Grundteknik 
8. kommandoer og navnelære
9. kamp – kendskab til dommerreglement,  

kampreglement og teknik/taktik
10. Teknik – kendskab til dommerregler
11. flyvespark/breaktest

12. Graduering – Hvordan? Indstilling af elever,  
prøvegraduering og selve gradueringen?

13. elementær førstehjælp

følgende litteratur skal udleveres til kursisterne og skal 
danne baggrund for kursernes taekwondo del.

litteratur til Taekwondo-delen på Træner 1+2
[  ] dTaf’s officielle taeguek-/poomse bog
[  ] dTaf’s grundteknikbog
[  ] dTaf’s lovmappe
[  ] Hosinsul – ??
[  ] ”førstehjælpens abC”

 1. WEEKEND

Program - Lørdag Indhold
09.00-09.30 velkomst præsentation
09.30-12.00 Trænerrollen – 1. del
12.00-13.00  frokost
13.00-15.00 Trænerrollen – 2. del
15.00-18.00 Taekwondo – Praktisk del af 

Trænerrollen 
18.00-19.00 middag
19.00-22.00 Træningsplanlægning

Program – Søndag 
08.00-09.00 morgenmad
09.00-12.00 fysisk træning
12.00-13.00 frokost
13.00-16.00 fysisk træning
16.00-17.30 Taekwondo – Træning efter 

grundtekniksbogen 
17.30-18.00 opsamling og afslutning
 
2. WEEKEND

Program – Lørdag Indhold
09.00-10.00 opfølgning, spørgsmål og 
  kommentarer fra sidste weekend
10.00-12.00 Taekwondo – Poomse/Hosinsul
12.00-13.00 frokost
13.00-18.00 konditionstræning 
  Styrketræning
18.00-19.00 middag
19.00-20.00 børneidrætsskader (efter dIf’s 

hæfte om samme)
20.00-22.00 aldersrelateret træning

Program - Søndag Indhold
08.00-09.00 morgenmad
09.00-12.00 Idrætspsykologi
12.00-13.00 frokost
13.00-15.00 Taekwondo – flyvespark/
  Genmenbrydning 
15.00-17.30 Idrætspsykologi
17.30-18.00 opsamling og afslutning

3. WEEKEND

Program - Lørdag Indhold
09.00-11.00 opfølgning, spørgsmål og 
  kommentarer fra sidst – logbog/

egne erfaringer fra egen træner-
gerning i forhold til det lærte

11.00-12.00 Taekwondo (eft. erfa-grupper fra 
træningen derhjemme)

12.00-13.00 frokost
13.00-14.30 Taekwondo – kamptræning
14.30-16.00 Taekwondo – Tekniktræning
16.00-18.00 Taekwondo – Traditionel 
  Taekwondo 
18.00-19.00 middag
19.00-20.30 Idrættens organisering
20.30-22.00 ernæring – Taekwondo

Program – Søndag Indhold
08.00-09.00 morgenmad
09.00-12.00 Taekwondo – Graduering/
  afhandling
12.00-13.00 frokost
13.00-14.00 Taekwondo – Gennemgang af 

afhandling til 4. dan
14.00-16.00 afslutning - Ceremoni
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nippon sport
tlf: 33 23 13 13
www.nippon.dk

budo sport
tlf: 38 19 73 93

www.budosport.dk

mrk sport
tlf: 20 63 63 85

www.mrk-sport.dk

Kun hos Kampsports-gruppen

Adidas 

Grand master stripe
Supersmart dobok

Nyt let materiale der er både blødt og 
behageligt. Med 3 striber på skuldre og lår. 

Fås med sort eller hvidt revers.
Str. 160 cm - 210 cm

                     950,- 

taekwondo sko
Ægte læder. Rigtig god pasform. 
Str. 27- 47
              399,- 

kamphandsker
Godkendt af WTF

Fås i 8 størrelser, fra de mindste børne-
størrelser til de største voksne.

Børn str.: XXXS, XXS, XS
Voksen str.: S, M, L , XL, XXL

179,- 

fodbeskyttere
Godkendt af KTA

Børn str. XXXS XXS,XS
Voksen str: S, M, L, XL, XXL

179,- 

kampsportsbukser
Løse dobok bukser i lækker 
kvalitet i 100% bomuld.
Fås i str. 170 cm - 210 cm.

Normalpris 299,-

Tilbud 199,- 

armbeskyttere
Fås i børn og voksen størrelser

XS-XL 169,-

benbeskyttere
Med aftagelig vristbeskytter
Fås i børn og voksen størrelser   

XS-XL 199,- 

Vendbar kampVest
Rød / Blå. Fås både i børne og 
voksen størrelser.

Str. XXS-XL. Tilbud  299,- 

sparkeskinke
Uundværlig til sparketræning

Pris pr. stk. kr. 175,- 

Tá 2 stk. 300,- 

3 Vinklet
letVæGtssparkepude
Som muliggør træning af avancerede 
slag- og sparkeserier

999,- 

Budo-Nord 

Competition
Populær konkurrence dragt med 
Cool-Fight ventilation. 
Fås med sort eller hvidt revers
Str. 150 cm - 210 cm.

Normalpris 799,00

Tilbud  699,- 

Budo-Nord 

kanG sae
En helt speciel dragt til 
Poomse og instruktørbrug

Fås med sort eller hvidt 
revers.  

Str. 150 cm - 210 cm

Normalpris 759,-

Tilbud  399,- 

frisKe sidesparK fra santa

Juleannonce_2008.indd   1 31/10/08   10:52:26



nippon sport
tlf: 33 23 13 13
www.nippon.dk

budo sport
tlf: 38 19 73 93

www.budosport.dk

mrk sport
tlf: 20 63 63 85

www.mrk-sport.dk

Kun hos Kampsports-gruppen

Adidas 

Grand master stripe
Supersmart dobok

Nyt let materiale der er både blødt og 
behageligt. Med 3 striber på skuldre og lår. 

Fås med sort eller hvidt revers.
Str. 160 cm - 210 cm

                     950,- 

taekwondo sko
Ægte læder. Rigtig god pasform. 
Str. 27- 47
              399,- 

kamphandsker
Godkendt af WTF

Fås i 8 størrelser, fra de mindste børne-
størrelser til de største voksne.

Børn str.: XXXS, XXS, XS
Voksen str.: S, M, L , XL, XXL

179,- 

fodbeskyttere
Godkendt af KTA

Børn str. XXXS XXS,XS
Voksen str: S, M, L, XL, XXL

179,- 

kampsportsbukser
Løse dobok bukser i lækker 
kvalitet i 100% bomuld.
Fås i str. 170 cm - 210 cm.

Normalpris 299,-

Tilbud 199,- 

armbeskyttere
Fås i børn og voksen størrelser

XS-XL 169,-

benbeskyttere
Med aftagelig vristbeskytter
Fås i børn og voksen størrelser   

XS-XL 199,- 

Vendbar kampVest
Rød / Blå. Fås både i børne og 
voksen størrelser.

Str. XXS-XL. Tilbud  299,- 

sparkeskinke
Uundværlig til sparketræning

Pris pr. stk. kr. 175,- 

Tá 2 stk. 300,- 

3 Vinklet
letVæGtssparkepude
Som muliggør træning af avancerede 
slag- og sparkeserier

999,- 

Budo-Nord 

Competition
Populær konkurrence dragt med 
Cool-Fight ventilation. 
Fås med sort eller hvidt revers
Str. 150 cm - 210 cm.

Normalpris 799,00

Tilbud  699,- 

Budo-Nord 

kanG sae
En helt speciel dragt til 
Poomse og instruktørbrug

Fås med sort eller hvidt 
revers.  

Str. 150 cm - 210 cm

Normalpris 759,-

Tilbud  399,- 
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Selvom det var i starten af året, at Finn Larsen fra 
Esbjerg Taekwondo Klub blev årets leder i Esbjerg 
Kommune skal han ikke snydes for den velfortjente 
hædrende omtale i TAEKWONDO.
 
Af Claus Bjelke, Esbjerg Taekwondo Klub
 

formanden for esbjerg Idrætsråd, morgenchampagne, 
blomster, pressebesøg, smil, håndtryk, rystende knæ, 
gratulationer, ca. 45/50 personer til stede fra nær og 
fjern - festivitas!

Goschhh ... der skete da godt noget fredag d. 4. januar 
kl. 09.00 i klublokalerne hos esbjerg Taekwondo klub, 
da klubbens vellidte og mangeårige formand, finn 
larsen, blev hædret efter alle kunstens regler. Selv 
lignede den ellers jættestore, selvsikre og meget popu-
lære formand en lille og kejtet dreng, da det gik op 
for ham, at han var blevet tildelt sportsprisen “Årets 
leder” i esbjerg kommune. var finn larsen genert og 
mundlam? 

Yes .. og også i den grad! Herligt, herligt ... bare synet 
af en ellers struktureret og selvsikker formand stå der 
og endda indrømme at hans knæ rystede under ham!
det måtte komme. men ... helt ærligt ... den dag hvor 
finn larsen en skønne dag ville få lederprisen i esbjerg 
måtte jo komme?

finn larsen er det, man kan kalde en kapacitet inden 
for dansk Taekwondo - hvor han har sat sine dybe 
spor. Utroligt at dTaf ikke har haft bud efter ham 
noget oftere og høstet af hans store erfaring, viden og 
kapacitet. måske hænger det lidt sammen med hans 
“stædighed”, da man jo ikke just kan påstå, at han 
taler folk efter munden. niksen biksen - her er tale 
om en mand, lad os bare sige en jyde, med begge ben 
solidt plantet i den jyske muld. Han har sine meningers 
mod og går ikke af vejen for en god fight, hvis det 
ellers vel at mærke kommer hans hjertesbarn eSbJerG 
Taekwondo klUb til gode.

Han værner ekstremt meget om sine kæmpere/klub-
medlemmer, han varetager i allerhøjeste grad sin 
klUbS interesser - take it or leave it - og sådan er det 
bare! man kan derfor godt - som modstander - slå sig 
lidt på ham, men bag facaden gemmer der sig et yderst 
sympatisk, humoristisk, beskedent og ydmygt men-
neske, der er sine venners ven.

med fra STarTen
I 1974 var han en af medstifterne af esbjerg Taekwon-
do klub - en klub der altid har stået hans hjerte meget 
nær. finn har lige fra den første dag været frivillig 
leder på alle niveauer - som træner, som kamptræner, 
som sekundant og nu som formand. I øvrigt en post 
han nu har bestridt i over 20 år, hvilket måske mere 
end mange ord siger noget om hans popularitet og 
kapacitet.

man kunne så måske foranlediges til at tro, at alderen 
trykkede - niksen biksen, her kan man gå grueligt galt 
i byen. Han er en yderst aktiv formand, der hele tiden 
har gang i nye og spændende projekter. Udover sine 
mange daglige gøremål arbejder han for øjeblikket 
f.eks. også på at etablere et kraftcenter for talenter 
i Sydjylland såvel som på International Summercamp 
2009, hvor der i øvrigt som et minimum forventes 600 
deltagere.

Hele tiden har han fingeren på pulsen - ikke mindst 
dér, hvor han mener, at det kommer hans klub til gode. 
Hele tiden (han er jo jyde ..) også i gang med at finde 
ud af, hvor han kan spare nogle penge - som i sidste 
ende kommer hans klub og medlemmerne til gode. 

Hvor mange idrætsklubber her i danmark kan bryste 
sig af at have en sund økonomi? Tjahh ... det kræver 
vistnok også en god leder, gør det ikke?

men omvendT ... skal der være fest, så er der også 
fest! det er det, der bl.a. også kendetegner en god led-
er. der Skal være plads til fest, smil og gode stunder 
- og dem er der afgjort en del af i esbjerg Taekwondo 

Finn larsen blev “Årets leder” 
i Esbjerg Kommune 
- Ikke så ringe endda!
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Portræt

klub! Underholdningen kan han såmænd også selv stå 
for. man går vel selv forrest som formand?

njaaahh ... nu er denne klummes forfatter jo som regel 
en meget diskret mand, men lidt bestikkelse kan jo 
hjælpe lidt på hukommelsen, hvis der skal nogle his-
torier på bordet .. men .. du, som læser .. og jeg, som 
skribent .. skal jo lige sørge for, at det så bliver mellem 
os, ikke? 

ol GUld
I alle de år som sekundant, træner og i sin tid som for-
mand - i nu over 20 år - har finn larsen oplevet noget, 
der er de færreste forundt! Hvem kan sige, at de af re-
sultater med sig i bagagen har: 1 x ol guld, 1 x ol sølv, 
1 x vm sølv, 1 x em guld samt 11 x mest vindende klub 
ved dm? Sikkert ikke mange - vel? at finn larsen har 
haft en stor del af æren for de flotte resultater, kan vel 
næppe undre nogen. I det hele taget er finn larsen et 
forbillede for mange taekwondo-udøvere i hele dan-
mark og det er derfor meget velfortjent, at han nu er 
blevet tildelt prisen som “Årets leder” i esbjerg kom-
mune - det kan der ikke være den mindste tvivl om.

men - og der er et stort men - man må i denne stund 
ikke glemme, at det ikke udelukkende er een mands 
værk. Udover at have mange loyale “medarbejdere”, 
samt en yderst kompetent næstformand og bestyrelse, 
er det et indiskutabelt faktum, at han næppe kunne 
have gjort alt dette, hvis han ikke i alle disse år i sin 
gøren og laden havde haft baGlandeT med sig?

kvInden baG
bag enhver mand står en kvinde - yepper og sådan er 

det bare - i dette tilfælde nærmere personificeret ved 
lone larsen, der helt afgjort ikke kan prises nok. der 
er ikke et stævne, der er ikke en “børne-dag”, ikke 
en “hyggeaften” eller lignende arrangement i klub-
ben, hvor hun ikke aktivt er med eller er primus motor 
for. Hun er et stort aktiv for klubben og har en endda 
meget store andel i den pris, som finn larsen nu har 
fået - anderledes kan det ikke være og det ved vores 
ellers stædige formand sikkert også godt.

ved selve den årlige “Idrætsfest” d. 25. januar 2008, 
og som hvert år i øvrigt bliver afholdt under meget 
smukke rammer på “Tobakken”, fik finn larsen så 
officielt overrakt “Årets lederpris 2007”. På denne 
dag blev 35 mestre på behørig vis hyldet af esbjerg 
kommune for deres indsats og ikke mindst for deres 
promovering af byen. esbjerg Taekwondo klub var 
repræsenteret af Charlotte bjelke, der i 2007 blev 
dansk mester, bestyrelsen fra esbjerg Taekwondo klub 
samt logisk nok af prismodtageren finn larsen, der til 
stående ovationer fra de vel circa 350 personer, der var 
til stede, modtog prisen som “Årets leder”. esbjerg 
kommune havde til lejligheden fået lavet en film, der 
viste de individuelle sportsudøvere, og som blev vist på 
storskærm, mens “elvis” imitator mike andersen (fra 
“Scenen er din”) stod for en del af underholdningen. 
en flot aften var det og vi så en stolt og meget rørt 
formand den aften, der på flot vis fik sagt mange tak 
for prisen fra talerstolen.
 
blandT bUSH oG brown
Tjah ... englænderne har deres Gordon brown, ameri-
kanerne har en hel masse bush’er og kineserne havde 
såmænd også, uden sammenligning i øvrigt, deres 
formand mao. vi har vores egen chef her i esbjerg Tae-
kwondo klub - vi har nemlig vores egen formand finn. 
og det er jo ikke så ringe endda, vel?

Herfra skal lyde et kæmpestort TIllYkke til vores for-
mand finn - der, om nogen, her i esbjerg har fortjent 
titlen som “ÅreTS leder 2007”. og sådan er det bare!

[  2 1  ]
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Den 1. februar 1982 lukkede Risskov Taekwondo Klub, 
Chung Moo, for første gang dørene op. Stifteren var 
Momme Knutzen, der efter at have trænet i Århus 
Taekwondo klub i nogle år, besluttede sig for at åbne 
sin egen dojang i Risskov. Resten er ”historie” om i kan 
læse om her.

Af bestyrelsen i Risskov Taekwondo Klub

med baggrund i det arbejde momme knutzen har 
gjort for risskov Taekwondo klub er han udnævnt til 
æresmedlem. navnet Chung moo deles imellem de tre 
Århus klubber, risskov, Århus og Hinnerup, givet af 
kwan yang nim Choi, kyong an. Chung moo er navnet 
på en koreansk admiral der under Yi-dynastiet blev en 
helt og patriot, da han flere gange besejrede de japan-
ske tropper.

Klubportæt: risskov 
- en klubs udvikling fra krise til succes!

oP oG ned
risskov Taekwondo klub har fra starten 
haft opgangs samt nedgangs tider. Grun-
den til nedgangs tider kan være mange, 
men ofte skyldtes det uenighed i ledelsen/
Instruktørene som efterfølgende påvirke 
klubben i en negativ retning. oplever 
medlemmer styrings problemer eller dårlige 
træningsrammer falder de fra og det går hur-
tigt.

I 2002 gik klubbens daværende formand af, klub-
ben var på det tidspunkt ved at gå ned, pga. af 
dårlig økonomi og for få medlemmer (ca. 50 stk.) 
med kun 6 sortbælter. mickey Svendsen som tidlig-
ere havde været næstformand blev opfordret til at 
stille op som formand. og Peter knudsen blev valgt 
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til næstformand. mickey har 
trænet i rTk siden somme-

ren 1988 og Peter siden 
1991. begge har trænet 
under momme knutzen 
og efterfølgende Henrik frost. 

forÆldre SkUlle med
der blev samtidig rokeret rundt på bestyrelses-

posterne i den eksisterende bestyrelse og nye 
medlemmer kom ind i bestyrelsen. 

en radikal ændring var, at der i bestyrelsen blev valgt 
2 forældre til udøvere ind i bestyrelsen.  dette blev 
gjort for at fremme fagligheden i bestyrelsen og for 
at få et anderledes syn på udviklingen af klubben. da 
klubben medlemsmæssigt samt økonomisk havde store 
problemer skulle ændringer ske hurtigt og resultaterne 
skulle være synlige inden for kort tid. alle i klubben var 
indstillet på at arbejde for klubbens fremgang og på at 
få flere medlemmer til klubben, så vi kunne sikre klub-
bens eksistens grundlag. 

[  2 3  ]
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resultatet er at klubben i dag består af 29 aktive 
sortbælter og et medlems tal på næsten 200. Heri-
blandt har vi 25 instruktør fordelt på 3 børnehold, 3 
voksenhold, 1 kamphold, 1 poomsehold samt 2 mon-
hold. dette udgør et utroligt stærkt trænerteam, som 
hjælper hinanden med at højne træningsniveauet i det 
daglige.  Cheftræner og klubbens højst graduerede er 
Jacob Christensen, 4. dan, som er meget dygtig til at 
samle trænerteamet, og samtidig kan se den enkeltes 
behov. det gør, at man som træner føler sig anerkendt, 
og det er vigtigt for at man kan udvikle sig. Jacob har 
været på dTdT i over 10 år, og været på junior lands-
holdet i Poomse. 

med I elITen
risskov Taekwondo klub har en flot historik på 
tekniksiden. Siden Tekniklandsholdet så dagens lys i 
1994, har klubben stået for en stor del af rekruttering-
en til holdet. blandt andet kan nævnes prominente 
personer som Henrik frost, min-ho ahn, Jihnan og 
Jacob Christensen. klubbens tidligere formand og 
cheftræner Henrik frost har i perioden 2003-2007 også 
fungeret som landstræner.

I dag er risskov Taekwondo klub stadigvæk en meget 
aktiv teknikklub. det gælder både stævne- og træn-
ingsmæssigt, men også deltagelsesmæssigt på de 
respektive officielle hold. klubben har i øjeblikket to 
landsholdsudøvere, tre talentholdsudøvere samt én 
talentudviklingstræner. Ud over elitepleje er det også 
enormt vigtigt for holdet og klubben, at der er fokus 
på bredden da vi har en klub med den volume som vi 

PenGene SkUlle I kaSSen
da vi ikke havde økonomi til at sætte annoncer i 
aviserne, blev alle klubbens medlemmer sendt ud med 
løbesedler. vi fik lov til at lave opvisninger i blandt an-
det det nærmeste indkøbscenter. det gav bonus, vi røg 
hurtigt op på 80 medlemmer, som gjorde at det lige 
løb rundt. der blev også lavet en del arrangementer i 
klubben, som gav lidt penge i kassen, såsom weekend-
træninger, maraton-træning og klubstævner, der blev 
også lavet en del ”komsammen weekender” for at 
styrke sammenholdet i klubben, og selv i dag er folk 
sammen i fritiden. klubben bestod på det tidspunkt 
af 6 sortbælter, så der blev også ringet rundt til gamle 
medlemmer for at få dem til at starte igen.
en væsentlig detalje er at der ud over opgaven med 
at få flere medlemmer samt bedre økonomi, samtidigt 
bliver gjort et stort arbejde i bestyrelsen for at sikre nye 
regelsæt samt retningslinjer for klubbens medlemmer. 
resultatet var at klubben blev bedre at træne i, både 
de fysiske rammer samt undervisningen, blev med til at 
skabe grundlaget for klubbens succes i dag. 

200 I daG
en mangfoldig samt struktureret bestyrelse er en 
væsentlig parameter for at en klub kan fungere. men 
en klub er også helt afhængig af det enorme frivillige 
arbejde som alle instruktører samt hjælpe trænere yder 
i de daglige træninger.

efter sommerferien 2002 kom Jacob Christensen tilbage 
fra militæret, og som 2. dan blev han udnævnt til chef-
træner, og så kom der mere struktur på træningen. 
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har. en gang om året afholdes et 
klubmesterskab i teknik. På den 
måde får vi promoveret holdet, 
og skabt positiv interesse især 
hos unge talentfulde udøvere.  
klubbens teknikhold består i 
skivende stund af omkring 30 
udøvere. 

Holdet ledes af et trænerteam 
bestående af asmus madsen, 2. 
dan, talentudviklingstræner, Pernille 
Schrøder, 2. dan, landsholdsudøver, 
mia Thorning Christensen, 2. dan, 
landsholdsudøver og Helene 
lauritsen, 3. dan, tidligere land-
sholdsudøver og nuværende 
talentholdsudøver.

risskov har altid været stærk i 
Poomse, og været med i top-
pen af danmark i over 10 år, 
men på kampsiden har vi 
ikke været så stærke som 
vi gerne ville. vi har haft 
talenter som Ilker akbas 
og Thomas Stærk, som 
gjorde det godt, 
men har ikke 
formået at skabe 
et vedvarende 
kamphold. 
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med I elITe veST
for halvanden år siden blev klubben kontaktet af 
karsten lausten og bjarne Johansen, angående om vi 
ville være med i et elite-sammenarbejde i Århus, hvor 
vi samler de bedste kæmpere fra Jylland, og træner et 
neutralt sted i Århus. det sagde klubben ja til med det 
samme, selv om vi ikke på det tidspunkt havde nogen 
på samme niveau som de andre. det vigtigste for os var 
at vi var med fra start, og samarbejdet med de andre 
klubber har været givende. klubben hentet inspira-
tion fra elite vest træningen og sammen med bjarne 
Johansen blev der lavet en træningsplan for at højne 
niveauet i risskov, og for at få elever på elite vest 
holdet.

før vi startede på elite vest, bestod klubbens kamphold 
af 5 til 8 kæmpere, og de var indstillet på at give den 
en skalle. da de samtidig begyndte at vinde stævner, 
fik vi en del reklame for holdet i klubben, så det har 
nu ført til at vi er over 25 til kamptræning hver gang. 
det har også ført til at vi har en kæmper på Team 
danmark linjen i gymnasiet, Hvor de træner sammen 
med eSaa, (elite Sport akademi aarhus) hvor de har 
Taekwondo morgentræningen 2 gange ugentlig i sko-
letiden, hvor mickey sammen med anders østergaard 
køre træningen. På samme tid fik klubben også en del 
kampdommere, og det kan kun anbefales at man har 
nogle dommere ude i klubberne. for man ser kampen 
anderledes når man er inde på banen som dommer 
end når man sidder som sekundant, og man bliver hele 
tiden opdateret med reglerne. klubben har også købt 
dTafs gamle point system, så da klubbens ene hal er 
indrettet som en kampbane med måtter, bruger vi ofte 
dommerne til at gøre sparringen lidt anderledes og så 
dommerne får rutine. 

mange af klubbens andre trænere har selv en 
fortid som udøver på de forskellige talent og 
landshold. Som f. eks to af klubbens børnetræ-
nere villads Jørgensen og Julie Tolborg, begge 1. 
dan. Thor astrup Pedersen, 2. dan er på dTdT og 
træner ekstrem kicking, som gør at han underviser 
sortbælteholdet i flyvespark. I annes meyer knud-
sens unge dage var hun på talentholdet, og er nu 
børnetræner. Hun læser til fysioterapeut, og det 
har fået klubben til at investeret i en briks, som 
flittigt bliver brugt. både Helene lauritsen og Per-
nille Schröder har landsholdserfaring og sammen 
bringer de klubbens udøvere op på et teknisk højt 
niveau. Ydligeer har vi mia Thorning Christensen 
som har været på landsholdet siden 2004, som lige 
er blevet træner i klubben.

en ekSTra Hal
med alle de medlemmer og lyst til træning gjorde 
det svært for os at være i en sal, så derfor fik vi 
sidste år en ekstra hal, som gør at vi har flere 
trænings tider, og flere muligheder for speciel 
træninger. dvs. at vi internt i klubben kan dele 
hold op i to haller, samt at de talenter og lands-
holdudøver der træner i klubben selv kan afgøre 
hvilket underlag der skal trænes på. To haller gør 
også at store gradueringer og små stævner kan 
finde sted. 

vi håber at risskov Taekwondo klub vedbliver med 
at udvikle sig i mange dele af kampkunsten. vi 
byder alle velkommen i vores klub, så kig endelig 
på vores hjemmeside omkring kommende arrange-
menter, som kunne interessere dig. 
www.risskov-taekwondo.dk
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Trænerne i gruppen gennemgik et trænerkursus, der 
blev tilpasset klubbens behov og ønsker. Nogle essen-
tielle emner omkring trænerarbejder blev på bedste 
kombineret med en god ”ryste sammen tur” og en god 
portion hygge. 

Af Ann Philipsen, Midtsjællands Taekwondo Klub

fredag den 29. august 2008 var dagen, hvor hele 
trænergruppen i midtsjællands Taekwondo klub tog af 
sted på trænerkursus. Trænergruppen består af i alt 11 
energiske og motiverede personer, herunder trænere, 
hjælpetrænere og holdleder. kurset varede fra fredag 
eftermiddag til lørdag eftermiddag og havde bl.a. til 
formål at skabe rammerne for et godt fællesskab in-
ternt i trænergruppen men selvfølgelig også at snakke 
om det at være træner og rollemodel for klubbens 
øvrige medlemmer.

[  2 8  ]

™–skræddersyet trænerkursus 
i Midtsjællands Taekwondo Klub

træner
   kursus

HYGGelIGe omGIvelSer
Stedet hvor vi var, var venligst udlånt af forældrene 
til et af klubbens aktive medlemmer, og med en dejlig 
beliggenhed lige ud til vandet i nærheden af Præstø, ja 
så kunne rammerne for et par hyggelige dage sammen, 
ikke være bedre.

kIneSISke HelTe
ved ankomst fredag eftermiddag blev der lavet 3 hold 
som skulle være sammen fra start til slut. Holdene kom 
til at hedde bruce lee Holdet, Jet li Holdet og Jackie 
Chan Holdet, hvilket allerede fra starten skabte en 
sund konkurrence holdene i mellem. den første opgave 
gik up på at lave en planche, som skulle indeholde alt 
det, som de forskellige hold forbandt med Taekwondo 
og efter en times klippen og klistren, så præsenterede 
hvert hold deres planche.
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resten af aftenen stod på hygge, spisning, bål ved van-
det og tegn og gæt.

TIdlIG løbeTUr
lørdag morgen startede med en fælles løbetur på ca. 
5,5 km og efter et dejligt bad og noget morgenmad, 
så var der igen gruppearbejde. denne gang skulle de 
forskellige hold bl.a. snakke om, hvornår de synes en 
træning er god og hvornår den er dårlig, hvornår en 
træner er god og hvornår en træner er dårlig, hvad de 
godt kunne lide som opvarmning og om det at tage 
godt imod nye medlemmer og få dem til at føle sig 
velkommen med det samme. Inden frokosten samlede 
alle holdene sig og snakkede længe om, hvad de hver 
især havde svaret ved de forskellige spørgsmål og det 
gav en god og lærerig debat.

Hvad er en God TrÆnInG?
efter frokosten blev der taget fat på den sidste del af 
kurset, nemlig hvordan man sætter en god træning 
sammen, herunder hvordan og hvorfor man varmer 
op, hvordan man undgår at lave kedelige og trivielle 
træninger, men altid skal tilstræbe at lave nye og mo-
tiverende træninger. mottoet i midtsjællands Taekwon-
do klub er nemlig, at vi til alle træninger skal svede, 
lære noget nyt og havde det sjovt. der blev taget en 
masse billeder, og de kan ses ved at gå ind på klubbens 
hjemmeside på www.midtsjaellands-taekwondo.dk og 
klikke på Trænerkursus 2008.

[  2 9  ]

™–træner
   kursus
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DAgBOg FRA T.T.u. LEJREN
I de sidste mange år har grandmaster Cho Woon 
Sup (9.dan) stået for T.T.u.’s taekwondosommerlejr 
i Brandbu. Selve lejren holdes på Vestopland Folke-
højskole, hvor der resten af året primært undervises i 
martial art. grandmaster Cho er tidligere norsk land-
sholdstræner både i kamp og teknik. Han boede i Dan-
mark fra 1977-1988 og var i den tid bl.a. cheftræner i 
Rødovre Taekwondo Klub og Lyngby Taekwondo Klub 
samtidig med at han var med til at starte mange af 
Københavns Taekwondoklubber. 

Af Sigurveig Astgeirsdottir, Islev Taekwondo Klub

T.T.U., Traditional Taekwondo Union, består bl.a. af 

medlemsklubber fra norge, Sverige, danmark og Island 
og tæller omkring 2000 udøvere. I år, ligesom i de 
sidste år, var der mange deltagere fra danmark, især 
fra de danske T.T.U. klubber Islev Taekwondo klub og 
lyngby Taekwondo klub, men udover dem var der også 
deltagere fra odense Taekwondo klub, vejle Taekwon-
do klub og københavns Taekwondo klub. 

leJr for alle
lejren er åben for alle taekwondoudøvere uanset om 
de er medlemmer af T.T.U. eller ej.

Hvert år er lejrens uofficielle start sortbæltegradue-
ring, som foregår om lørdagen, dagen før åbnings-
ceremonien. mange af deltagerne ankommer derfor 
allerede om fredagen, både for at følge gradueringen 
og for at nyde den norske natur. Islev Taekwondo 
klub havde 26 deltagere med på lejren i år, både børn, 
voksne og forældre. Traditionen tro deltog udøvere 
fra klubben i gradueringen, hvor morten altmann 
blev gradueret 1. poom, Henrik rasmussen 2. dan og 
olafur Jonsson 2. dan. lige indtil dagen før, var der 
tvivl, om Henrik ville deltage, fordi han havde bræk-

ket sin højre hånd knap 2 uger før gradueringen under 
en gennembrydning. Han valgte dog at tage det som 
en ekstra udfordring og lavede så vidt han kunne alle 
håndteknikker med venstre hånd, og gennemførte 
armstrækkeprøven på fingerspidserne, og fik masser af 
klap på skulderen for det. 

ÆldSTerÅd Gav PoInT
Gradueringen i år var struktureret meget anderledes 
end i de tidligere år. den var en slags stopprøve, hvor 
T.T.U.’s ældsteråd (fem masterer) gav points for hver 
disciplin, fx i poomse og hanbon/sambon kyorugi, og 
udøverne skulle opnå et sammenlagt minimum antal 
points, for at få lov at fortsætte til næste disciplin. den 
første del af gradueringen var dog gennembrydning, 
hvor deltagerne fik to forsøg til hver plade eller sten. 
det viste sig at være den hårdeste del af gradueringen, 
hvor overraskende mange måtte forlade gulvet efter 
mislykkede forsøg med træpladerne. 

SCHweIZISk leGende
Undertegnede ankom til brandbu lørdag morgen, 
10 minutter inden gradueringen blev skudt i gang af 
master Cho. køreturen mellem københavn og brandbu 
er 7-9 timer lang alt efter trafik, og fordi vi valgte nat-
kørsel tog den kun de 7 timer. vi nåede derfor lige ak-
kurat at se master nuno damasos graduering til 6. dan. 
master damaso, som var gæstetræner på lejren, bor til 
dagligt i basel i Schweiz, hvor han har sin egen klub. 
master damaso er 8 gange schweizisk mester i kamp,  
2 gange schweizisk mester i poomse og udover det blev 
han nummer 3 til verdensmesterskabet i barcelona i 
kamp i 1987 og nummer 2 på europamesterskabet i 
Tyrkiet året efter. derfor var det en særlig fornøjelse at 
være vidne til hans graduering, som han iøvrigt gen-
nemførte både suverænt og overbevisende. 

Traditional Taekwondo 
Union sommerlejr 2008

T.T.u. lejr
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ÆreSdan TIl ann
de tre Islevherrer var ikke de eneste fra klubben, som 
fik nye bælter på årets lejr. Til åbningsceremonien 
valgte master Cho, til en stor overraskelse, at graduere 
enkelte udøvere, som har arbejdet hårdt indenfor tae-
kwondo igennem årene. det var derfor en meget over-
rasket klubformand, ann oxfeldt olsen, som modtog 
3. dan i den anledning. ann blev gradueret til 1. poom 
tilbage i 1984 som 11 årig, hos master Cho, og 2. poom 
i 1987. Siden har ann været aktiv indenfor taekwondo, 
med pauser, både som udøver og som et bestyrelses-
medlem i Islev Taekwondo klub. vores venskabsklub, 
lyngby Taekwondo klub, havde også en del deltagere 
til gradueringen om lørdagen, der iblandt var Imad 
malik 3. dan.

rekord anTal delTaGere 
Selv om den officielle åbningsceremoni først er søndag 
aften, skydes træningerne i gang allerede søndag 
formiddag. I år var lejren todelt, dvs. voksne- og bør-
nelejr, og det resulterede i et rekordstort deltagerantal. 
børnelejren var arrangeret af master allan ancher 
(lyngby Taekwondo klub),  master birger røsæther og 
master Stig einar Jakobsen, hvor børnene trænede på 
det lokale fritidshjem og om aftenen var der forskel-
lige arrangementer såsom grill, bioaften og diskoaften. 
børnelejren var meget vellykket og bliver uden tvivl en 
fast tradition fra nu af. 

meSTre fra Hele verden
På lejren var der, som sædvanlig, mange forskellige 
gæstetrænere. Grandmaster Choi fra danmark, master 

T.T.u. lejr

™Ç
lee (tidliger landstræner i korea) fra Gwangju, ko-
rea, master damaso fra Schweiz, master montosi fra 
frankrig, master allan olsen fra danmark, master ole 
Havmøller fra norge/danmark, master erling oppedal 
fra norge, master Jan Terje Sletten fra norge og master 
Svein anderstuen fra norge. desuden deltog sim ki 
shin Grandmaster eun am Hong i lejren ligesom sidste 
år. master eun am er 72 år gammel, og en af de få 
mastere som stadig dyrker ki i korea. Han besøgte Islev 
Taekwondo klub i marts i år, hvor han underviste på en 
uges lang eksklusiv seminar i ki. Træningsudvalget på 
lejren var stort og varieret, poomse, kamp, akupressur, 
flyvespark, hanbon kyorugi m.m. og alle bæltegrupper 
kunne træne mellem 4-5 gange om dagen.

midt på ugen var der opvisning i den store idrætshal 
i brandbu, hvortil den koreanske ambassadør i norge 
var inviteret. flere grupper havde forberedt opvisning 
til dagen, bl.a. et hold fra Chosun University, et blandet 
hold fra Schweiz og frankrig, et hold fra bergen samt 
et hold fra lyngby Taekwondo klub. Under ceremonien 
blev årets udøvere, årets træner og årets klub ud-
nævnt, og her gik Islev Taekwondo klub ikke tomhæn-
det hjem. erlingur Jonsson, 2. dan, blev valgt årets 
T.T.U. mandlige udøver og Islev Taekwondo klub blev 
valgt årets T.T.U. klub, ganske vist ikke ufortjent. klub-
ben har haft et usædvanligt hårdt år efter en større 
vandskade i august sidste år, hvor klubbens lokaler 
blev helt oversvømmet under et voldsomt skybrud. 
lokalerne blev først genåbnet over to måneder senere, 
totalt nyrenoveret. den hårde start på træningsåret 
betød, at en stor del af de voksne måtte skifte dobok-
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ken ud med malertøjet i flere uger og klubben mistede 
en del af børnene pga. mangel på lokaler og udstyr. I 
år er klubben dog ved at rejse sig op igen, og på trods 
af den hårde vinter glæder vi os til at fejre klubbens 20 
års jubilæum i klubbens lokaler den 15. november i år.     

en fanTaSTISk leJr
Sommerlejren i år var min anden gang i brandbu. Jeg 
har altid været forhindret med eksamener eller arbejde 
så det var først sidste år jeg kunne komme med for 
første gang. I gennem årene har jeg hørt meget om 
lejren, om de gode træninger og ikke mindst den faste 
tradition med at sidde ved bålet hver aften og sludre 
med kammeraterne inden sengetid, så forventningerne 

var høje. men i 2007 valgte vejrguderne at give brand-
bu og lejren en ordentlig omgang regnvejr Hver daG, 
så al bålhygge, strandtur og udendørstræninger var 
udelukket. På trods af det, syntes jeg det var en fantas-
tisk lejr med god stemning, gode træninger og rigtig 
dejligt selskab, også selv om de mere garvede sørgede 
over den manglende bålhygge. I år pakkede jeg para-
plyen og regntøjet ned i kufferten, efterlod badetøjet 

derhjemme, og følte at jeg var klar til sommerlejr. men, 
denne gang viste skyerne sig ikke i brandbu, solen 
skinnede hele ugen, sodavandsisen i T.T.U. butikken 
blev udsolgt og jeg fik endelig lov at opleve den meget 
omtalte bålhygge, som levede fuldkommen op til for-
ventningen. det blev en fantastisk uge med oplevelser 
for livet. masser af gode træninger og masser af nye 
taekwondovenner! 

Ö–™
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blev Ikke SkUffeT
Som sagt/skrevet, er lejren åben for alle som har 
lyst til en udfordrende anderledes taekwondo-
uge omringet af den smukke norske natur. der 
er tre forskellige indkvarteringsmuligheder 
på lejren, den billigste af dem er at slå et telt 
op, og det vælger mange at gøre. vestopland 
Højskole har en del små dojanger, hvor en stor 
del af deltagerne overnattede til en overskuelig 

>>>

pris, og udover det kan der bestilles værelser, med eller 
uden bad, til en god pris. både i år og sidste år har jeg 
benyttet den sidste mulighed og har ikke været skuf-
fet. næste år er sortbæltegradueringen rykket frem til 
søndagen, og det betyder at der ikke behøves at tage 
fri om fredagen for at køre af sted, hvis man er inter-
esseret i at se på gradueringen.
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Paven er blevet 1. dan 
den Italienske generalsekretær: angelo Cito (fITa) overræk-
ker hermed et æresdan til _Pave, benedetto XvI,ved angelos venstre side står eTU´s formand Sakis Pragalos 
fra Grækenland. 
Paven er nu 1. dan i Taekwondo (wTf)Ceremonien foregik under Senior em i rom i år.

Danmarks bedste kampsportsudøver
redaktionen har været på nettet og surfet lidt rundt, 
hvor vi fandt denne meget interessante hjemmeside. 
Prøv at tjek den ud! 

martialartchampion.webbyen.dk
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Stort 
tillykke

Den 24. maj 2008, blev allan  
olsen cheftræner i Islev Tkd viet til ann oxfeldt 
Gregersen formand i Islev Tkd, i Islev kirke i rødovre.
efter den kirkelig ceremoni, var alle inviteret til re-
ception i Islev taekwondo klubs lokaler, hvor der var 
champagne og bryllupskage til alle. vi vil gerne have 
lov til at takke alle vores taekwondo venner som kom 
og fejrede denne skønne dag sammen med os, til trods 
for at der var kongeligt bryllup i fjernsynet.
 mange tak for deltagelsen og de mange fine gaver. 

Kihap fra Hr. og Fru Olsen

surachet 
vinder sølv ved 
Korean Open
Af Torben S. Hansen, infoafdelingen

den 4. november leverede den danske landsholds-
kæmper Surachet Singsorn endnu et flot internation-
alt resultat. efter at have taget em bronze i foråret 
tog landsholdskæmperen, sekunderet af lands-
holdstræner Jesper roesen, en flot sølvmedalje ved 
korean open. korean open er traditionelt et af de 
stærkest besatte turneringer i asien, så det sætter 
virkelig præstationen i relief.

Surachet havde ialt 4 kampe, og måtte overgive sig til 
USa i finalen med et tæt 1-3-nederlag.

Kampene forløb således: 
1/8 finale: Surachet vs kirgistan 4-3. 
1/4 finale: Surachet vs kazakstan 4-0. 
1/2 finale: Surachet vs mongoliet 4-2.
finale: Surachet vs USa 1-3
Stort tillykke til Surachet.
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kreativ grafisk 

kommunikation.

Farmhouse Design er et lille 

grafisk bureau, der hjælper dig og 

din virksomhed med det visulle 

udtryk. Jeg arbejder med grafisk 

design, layout, tryksager samt 

webdesign.

Er du interesseret i at høre mere om Farmhouse 
Design og de muligheder jeg tilbyder, er du mere 
end velkommen til at kontakte mig på tlf. 2870 
2780 eller send en mail på ck@farmhousedesign.dk

v/ Carina Krusaa · Thorslundsvej 4 · Sh. Lyndelse · 5672 Broby
Kontor: Dronningegården · Dronningensgade 23 · 5000 Odense c · Tlf. 2870 2780
Mail: ck@farmhousedesign.dk · www.farmhousedesign.dk



Budo-Nord Standard - begynderdragt
God begynderdragt med Taekwondo 
trykt på ryggen. Materialet er af bomuld 
og polyester. Hvidt bælte følger med.

 110 cm kr. 225,00
 120 cm kr. 230,00
 130 cm kr. 240,00
 140 cm kr. 245,00
 150 cm kr. 255,00
 160 cm kr. 275,00
 170 cm kr. 300,00
 180 cm kr. 320,00
 190 cm kr. 330,00
 200 cm kr. 360,00
 210 cm kr. 380,00

Budo-Nord træningstaske
Rummelig og praktisk kvalitetstaske 
- stort rum med bred åbning og to 
mindre i hver ende samt lynlås- og 
netlomme indvendig. Mange lækre 
detaljer - fx lange hanke, der gør, at ta-
sken kan bruges som ’rygsæk’, forstærket 
bund mm. Mål: 62 x 36 x 25 cm.

kr. 300,00
Normalpris kr.  390,00

Officiel forhandler af Budo-Nord & Fighter produkter
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Sort krave, kun ass.str. tilbage
Med og uden rygmotiv.
1 stk. kr. 250,00
2 stk. kr. 400,00
Normalpris kr. 449,00

Budo-Nord Kang Sae - elite
Elitedragt, der er specieludviklet til poomse. 

Meget velegnet til konkurrenceudøvere eller 
til dem, der vil have en kraftigere dobok. 

Broderet rygmotiv. Navn broderet på 
overdel er incl. prisen.

Fås med hvid og sort krave
ass. str.

 kr. 300,00
Normalpris kr. 750,00

DVD med Ky-Ty  Dang
2 stk. undervisningsfilm. Vælg mel-
lem Poomsae 1-9 & Taegeuk 1-8
kr. 199,00 pr. stk.
kr. 300,00 pr. sæt

Budo-Nord Superior
Anerkendt elite- og konkurrence-

dragt. Ribstrukturen i 
bomuld/polyester 
gør dragten rar at 
træne i. Rygmotivet 

er broderet på. 

Hvid krave, str. 130-210 cm
kr. 390,00

Budo-Nord Competition - elite
Competition har en god pasform 

og hold  barhed. Videreudviklingen 
af Coolfight konceptet og den øget 

luftcirkulation gør dragten behagelig at 
træne i. Dragten bruges af eliteudøvere og 
dem, der stiller høje krav til deres sport. 
Broderet rygmotiv. Navn broderet på over-
del er incl. prisen. Hvid krave i str. 150-210 
cm. Sort krave i str. 160-210 cm

Tilbud - kr. 699,00
Normalpris kr. 770,00

Trekronergade 92
2500 Valby
telefon 70 273 275
info@budoxperten.dk

Åbningstid
man-fre kl. 10-17.30
lørdag kl. 10-13
søn- og helligdage lukket
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