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Klubjubilæum 
28. december 2018 

 

Herunder kan du se, hvornår de forskellige klubber har jubilæum. 

Klubberne som mangler, bedes indsende datoen til sekretariatet@taekwondo.dk 
. 
  

mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Klubjubilæum
mailto:sekretariatet@taekwondo.dk?subject=Klubjubilæum
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DTaF’s officielle sommerlejr 2019 
26. december 2018 

 

Risskov, Skanderborg, Aarhus Syd, og Århus Taekwondo Klubber har fornøjelsen at invitere dig og 
din klub til, hvad vi arbejder på skal blive, en af de bedste DTaF sommerlejre nogensinde! 

 
 
Temaet for lejren er ”enhed og mangfoldighed” og under denne parole ønsker vi at favne tradition, 
fornyelse, bredde, elite og flest mulige tendenser og bevægelser, og herigennem fejre fællesskabet om vores 
sport. Glæd dig til at møde nye venner, gamle kendinge, nationale og internationale instruktørkapaciteter 
og deltag i spændende kurser og tematræninger hvor vi krydser grænser til nyt territorium, lærer nyt og 
beriges af det ukendte. Se frem til en familievenlig lejr, festival stemning, sportslig berigelse og et stærkt 
sammenhold.  
Lejren afholdes i Ry hallerne, som har nogle af Danmarks bedste faciliteter i de absolut smukkeste 
omgivelser. Vi råder over 5 haller, springhal, aktivitetsbaner/-områder, aktivitetslokale, beachvolley, 
multibane, fodboldanlæg og skov samt sø med badeanlæg nær ved.  
For at appellere til flest mulige og blive i stand til at tilbyde den bredest tænkelige vifte af tilbud til lejrens 
deltagere modtager vi også gerne input fra netop DIG! Har du input til trænere eller en idé som vi skal 
forfølge, så send os en E-mail på summercamp@moosa.dk nu.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig, træne og have en fantastisk lejroplevelse sammen med dig!  
 
Hvor: Ry hallerne, Thorsvej 32, 8680 Ry  
Hvornår: Den 6.-12. juli 2019  
Hvad: En fantastisk taekwondo-oplevelse !!!  
 
Godt nytår og på gensyn i Ry ;-)  
 
Med sportslig hilsen  
Summercamp 2018 OC:  
Metin Aydin, Aarhus Syd  
Cecilie Monrad, Århus  
Mickey Svendsen, Risskov  
Peter Knudsen, Risskov  
Torben Sachmann Hansen, Skanderborg  
  

mailto:summercamp@moosa.dk?subject=Kontakt%20Sommelejr-2019
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Udtagelseskriterier 
20. december 2018 

 

Så er senior kravene til VM blevet opdateret, med de 2 udtagelsesstævner i februar  

De ligger på DTaFs hjemmeside Tyrkisk open og Slovenien open  
Cadet, junior og U21 er også lagt på hjemmesiden  
Hilsen  
TEU-Kamp 
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Fundet - Manglende DM-resultater Kamp  
15. december 2018 

 

På hjemmesiden er nu uploadet resultater 2004 - 2018.  

 
 
Men, vi mangler resultaterne for DM (Kamp) for følgende år:  
2015 og 2013  
Se HER. 
Hvis du har disse, bedes du sende dem til sekretariatet@taekwondo.dk  
 
Mange tak til Stig Kramer - resultaterne er nu fundet, og uploades snarest. 
  

https://www.taekwondo.dk/staevner/resultater/arkiv_kamp/
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Internationale Para Taekwondo Kyorugi 

dommere  
12. december 2018 

 

Danmark har fået 5 nye WT internationale Para Taekwondo Kyorugi dommere  

In regard to the 3rd WT International PARA Kyorugi Referee Seminar held in Malmo, Sweden on Sept.28-
30, 2018.  
Please be advised that the result of participants from your MNA is as follow:  
Successful Participants (5)  
- Imad Malik  
- Ana Alicia Jensen  
- David Coupar  
- Masoumeh Majidivash  
- Peter Juncker  
Kæmpestort tillykke til de 5 dommere  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
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Vicechairwoman WTE Poomsae Referee 

Committee 
12. december 2018 

 

Edina Lents er blevet udpeget, som “Vicechairwoman WTE Poomsae Referee Committee” 

 
 
 
Kæmpestort tillykke til Edina. Godt for dansk Taekwondo at vi nu får en med I WTE Poomsae Referee 
Committe og endda som ”næstkommanderende”.  
 
Læs mere HER. 
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  

 

https://worldtaekwondoeurope.org/etu-multimedia/etu-press-releases/776-edina-lents-was-appointed-vice-chairwoman-for-the-poomsae-referee-committee?fbclid=IwAR3fjbXjWKzaICtCyzMZb6I_x17AhGkOMnBsPPpPi5sS5iLdTXUPKGZ2DzE
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Kamplandsholdet. 
10. december 2018 

 

Kamplandsholdet der som bekendt er inde i en prøveperiode er nu vokset med 3 udøvere.  

De 3 udøvere er:  
 
Shantelle Mendoza  
 
Junas Sharreef  
 
Louise Lyngbæk  
 
Alle 3 har vist vedholdenhed og højt bundniveau både til træning og på banen. Alle træner med en høj grad 
af dedikation og viser en vilje og en motivation der er forudsætning for deres fremtidige udvikling. Alle 3 
bidrager med deres positive sind til holdets udvikling og til det stærke sammenhold der allerede nu er ved 
at blive etableret. De 3 udmærker sig iøvrigt individuelt ved altid at være velforberedt (Louise), skabe ro og 
bevare det taktiske og kølige overblik (Junas), Og ved til alle tider at bevare den positive indstilling og 
attitude overfor sig selv og andre (Shantelle). Det er en stor glæde at kunne byde dem velkommen på holdet 
og glæder mig til at se dem udvikle sig videre frem  
 
Stort tillykke til alle 3.  
 
Sportslig hilsen  
 
Lennart Theilgaard  
 
Landsholdstræner / Kamp  
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Klubbernes stiftelsesdato 
8. december 2018 

 

Det går godt med indsamling af "jubilæumsdatoen". 

Klubberne er blevet bedt om at indsende deres stiftelsesdato. 
Rigtigt mange klubber har allerede gjort det, og der skal lyde en stor tak herfra; well done. 
 
Der er dog stadig nogle klubber, som mangler. 
I bedes gøre det snarest. 
 
Med sportslig hilsen 
Sekretariatsleder 
Jan Jørgensen 
  



10 
 

Brian Louring holder i DTaF’s 

Hovedbestyrelse dags dato.  
7. december 2018 

 

Brian har efter grundige overvejelser desværre set sig nødsaget til at trække sig fra alt 
bestyrelsesarbejde TEU Teknik varetager Brians opgaver indenfor teknik frem til 
Repræsentantskabsmødet den 27. april 2019.  

Århus, den 7.12.2018  
DTaF beklager Brians afgang og takker Brian for hans indsats.  
Undertegnede og resten af hovedbestyrelsen er i dialog med Danmarks Idræts-Forbund om, hvordan man 
informerer, rekrutterer, implementerer og bevarer nyvalgte i deres rolle.  
Alle i HB reflekterer grundigt over, hvad der er årsagen til at 2 HB-medlemmer stopper inden for 1 måned. 
Hvad gik galt og hvorfor?  
En af overvejelserne er også tilpasning af DTaF’s love. Bl.a. valg af suppleanter til hovedbestyrelsen.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Søren Holmgård Knudsen  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
24664872  
formand@taekwondo.dk  
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Yones Aulaqi vinder Guld ved Cadet EM i 

Spanien 
30. november 2018 

 

Guld til Danmark 

Den unge kæmper fra Albertslund Taekwondo klub sikrede sig guldet efter 5 hårdt kæmpede kampe.  
 
 
På vegne af Dansk Taekwondo Forbund STORT tillykke med den flotte sejr. 
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AFLYST - Teknikdommerkursus 
25. november 2018 

 

Husk at tilmelde dig teknikdommerkursus 
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Bronze 
22. november 2018 

 

VM Teknik 

Bronze medaljetager Eva Sandersen fortæller om sin optakt til dette års VM og sit samarbejde med sin 
tekniktræner Bodo von Münchow.  
 
TILLYKKE Eva.  
Hilsen  
TEU Teknik  
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Bronze 
22. november 2018 

 

VM Teknik 

Bronze medaljetager Charlotte Pedersen fortæller om sin optakt til dette års VM og sit samarbejde med sin 
tekniktræner Kim Drube (Ass. Landsholdstræner).  
 
TILLYKKE Charlotte  
Hilsen  
TEU Teknik 
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Peter Ingtoft holder i DTaF’s 

Hovedbestyrelse dags dato.  
22. november 2018 

 

Peter må desværre se sig nødsaget til at trække sig fra alt bestyrelsesarbejde pga. arbejdspres i 
hans civile job.  

Formand, Søren Holmgård Knudsen og Birthe Mikkelsen varetager ”DTaF’s økonomi ansvarliges” 
roller/opgaver frem til Repræsentantskabsmødet den 27. april 2019.  
DTaF takker Peter for hans indsats.  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbund  
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Pressemeddelelse  
16. november 2018 

 

Europa Mesterskaberne for U-21 i Kamp 

Dette års Europa Mesterskab for U-21 blev afviklet i Warszawa i Polen, d. 8. – 1.nov. 2018.  
 
605 atleter fra mere end 100 nationer repræsenterede deres land ved dette års U-21 EM, som var det 
ottende U-21 EM arrangeret af World Taekwondo Europe. Det danske kamplandshold bestod af 15 dygtige 
atleter.  
 
For første gang i mange år, stillede Danmark op med et stort hold, og samtidig beviste at man som nation 
hører med til eliten på den internationale taekwondo scene.  
 
Holdet bestod både af debutanter og erfarne landsholdskæmpere, som i månedsvis havde forberedt og set 
frem til netop dette mesterskab.  
 
Som et led i den nye landsholdsstrategi med landsholdstræner, Lennart Theilgaard, i spidsen, skal dette 
mesterskab også ses som et godt udgangspunkt for den videre udvikling af det danske hold, og der er ingen 
tvivl om, at Danmark har fået en god start.  
 
Turen til Warszawa må også siges at have båret frugt, idet Danmark fik en bronze-medaljetager, Natalie 
Rosendal Lauridsen, i vægtklassen Female + 73 kg.  
 
Fra Dansk Taekwondo Forbunds side, takker vi alle atleter, coaches og ledere for den store indsats og 
endnu engang tillykke med de flotte resultater.  
 
Med sportslig hilsen  
Dansk Taekwondo Forbund  
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Atleterne  
Mansouria Derai, F-53 kg  
Cille Lund Nielsen, F-53 kg  
Jalal Mahnu M-63 kg  
Kathrine N. Frederiksen, F-62 kg  
Caroline B. Rasmussen, F-57 kg  
Mariam Mahnu, F-57 kg  
Ayda Jameian, F-67 kg  
Jasmin Andersen F-67 kg  
Abdullah Amer, M-68 kg  
Otto H. Jørgensen, M-68 kg  
Shantelle Mendoza, F-46 kg  
Natalie R. Lauridsen, F+73 kg  
Omar Dawoud, M-54 kg  
Tobias Hyttel, M-54 kg  
Junas Shareef, M-74 kg  
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DM 2018 livestreames på DR 
16. november 2018 

 

Danmarksmesterskaberne i taekwondo kamp og teknik i Solrød Idrætscenter. 

På Lørdag den 17. november afholdes Danmarksmesterskaberne i taekwondo kamp og teknik i Solrød 
Idrætscenter. 
 
Fra kl 15 til 18 sender DR Sporten direkte når landets bedste udøvere mødes i finalerne med Per Colstrup 
Vinkel som kommentator og med Tommy Legind Mortensen som medkommentator på Kamp og Kim 
Nedergaard som medkommentator på Teknik. 
 
Det bliver en flot produktion med mange kameravinkler og interviews med udøvere og træner før og efter 
de har været på. 
 
Hele dette spændende setup er sket med støtte fra DIF 
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U21 EM Bronze 
15. november 2018 

 

Natalie Rosendal Lauridsen vinder Bronze ved U21 EM i Warszawa 

Efter tre hårde kampe ved U21 EM i Warszawa, kunne den 18 årige Natalie Rosendal Lauridsen smilende 
hoppe op på medaljeskammelen og, velfortjent, modtage sin bronzemedalje.  
 
Dansk Taekwondo Forbund ønsker Natalie og hendes træner tillykke med dette flotte resultat.  
 
 
Kampe: 
Natalie Lauridsen 19 – 1 Ukraine 
Natalie Lauridsen 5 – 3 Italien 
Natalie Lauridsen 4 - 6 Spanien 
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Tekniklandsholdet klar til VM (del 2)  
9. november 2018 

 

Dansk Taekwondo Forbund sender et stærkt dansk VM-hold til Verdensmesterskaberne i Poomsae 
og FreeStyle, der afholdes i Taipei City den 15.-18. november og de danske VM-deltagere er så småt 
ved at pakke kufferten og er klar til at tage turen om på den anden side af jorden for at 
repræsentere Danmark.  

De danske VM-profiler i Poomsae  
Det danske VM-hold tæller alt fra flere erfarne og rutinerede udøvere til helt unge og håbefulde unge 
profiler. Heriblandt, den danske Landsholdsveteran, Jørn Christian Andersen (Herlev), der stiller op i 
Senior Herrer Master -60 år. Jørn har haft endnu en flot sæson med mange store internationale resultater 
og med en lang periode med en fokuseret træning, er Jørn, der stiller op med en fornem EM-bronze fra 
sidste år i bagagen, velforberedt til sit 4. VM.  
 
I den modsatte ende af aldersskalaen, finder vi Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) og Camille Jespersgaard 
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La Cour (Skive), der begge skal repræsentere Danmark i Cadet-klasserne. Camille og Bastian stiller således 
både op i individuel hhv. Cadet Piger 12-14 år og Cadet Drenge 12-14 år og derudover også i Cadet Pair. De 
to unge VM-profiler har gennemgået en fantastisk flot udvikling, leveret mange flotte resultater i både 
indland og udlandet og kan altså nu se frem til at få deres VM-debut om 1½ uges tid.  
 
Charlotte Pedersen (Herlev) Senior Damer 31-40 år udvikler sig, trods sit i forvejen høje niveau, fortsat og 
kan tage til VM friske guldmedaljer fra årets Scotland Open og Danish Open med i bagagen inden afrejsen til 
VM, mens hun sidste år vandt guld ved US World Open.  
 
EM-bronzevinderne Caroline Jespersgaard La Cour (Skive) og Mathias Jespersgaard Laursen (Herlev) har i 
årets løb et af Europas absolut bedste i kategorien Junior Pair 15-17 år og skal ikke overraskende 
repræsentere de danske traditioner i netop denne kategori. Alene i år har Caroline og Mathias vundet guld 
ved Danish Open, German Open, Belgium Open, Austrian Open og Scotland Open, mens de nåede 
kvartfinalerne ved Korea Open.  
 
Mathias Jespersgaard Laursen (Herlev), stiller derudover også op i klassen for Junior Herrer 15-17 år, hvor 
Mathias vandt EM-bronze sidste år, mens han i 2018 har vundet guld ved både Danish Open, Scotland Open, 
Austrian Open og German Open.  
 
Stærke danske Junior Teams  
Historisk, har Danmark altid klaret sig flot i Team-disciplinerne ved både EM og VM og her stiller Danmark 
med 2 yderst spændende konstellationer. I Junior Damer Team 15-17 år skal Lærke Kamp Pedersen 
(Lyseng), Caroline Jespersgaard La Cour (Skive) og Alba Diget Holledere (Gladsaxe) bære de stolte danske 
traditioner videre ved dette års VM. De 3 danske piger har over den seneste periode løftet deres niveau 
betragteligt på banen og ser frem til at måle sig med de bedste i verden når de betræder banen i Taipei.  
 
Emil Nørby (Risskov), Johan Diget Holledere (Gladsaxe) og Danish Hameed (Rødovre) deltager i Team-
disciplinen for Junior Herrer 15-17 år, hvor de 3 unge herrer er vice-europamestre og har igen i år leveret 
mange flotte præstationer og resultater og det bliver uden tvivl spændende at se dem i aktion til VM.  
 
Den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang, der har haft trænermæssige ansvar for de danske VM-
deltageres forberedelser, og den øvrige danske trænerstab bestående af Thomas Purup, Lis Borring og Kim 
Drube, samt Tekniklandsholdet Head of Team Michael Winther, ser alle frem til et spændende Poomsae og 
FreeStyle VM i Taipei city, og rejser alle afsted med en stålfast tro på og håb om danske VM-medaljer – men 
først en lang rejse om på den anden side af jorden.  
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Tekniklandsholdet klar til VM (del 1)  
9. november 2018 

 

Dansk Taekwondo Forbund sender et stærkt dansk VM-hold til Verdensmesterskaberne i Poomsae 
og FreeStyle, der afholdes i Taipei City den 15.-18. november og de danske VM-deltagere er så småt 
ved at pakke kufferten og er klar til at tage turen om på den anden side af jorden for at 
repræsentere Danmark.  

Danske FreeStylere med højt niveau  
I FreeStyle-konkurrencen, stiller Danmark med Freja Beldam Løkke (Risskov), der sidste år vandt World 
Beach Games i netop FreeStyle for Senior Damer +18år. Freja har flere år fokuseret sin træning omkring 
FreeStyle-konkurrencerne og regnes blandt den europæiske elite. I FreeStyle for Herrer, stiller Danmark 
med VM-debutanten Dan Oudom Ou (Herlev) i Senior Herrer +18år, mens det er Emil Nørby (Risskov) der 
skal repræsentere Danmark i kategorien for Junior Herrer 15-17 år. Her skal de to unge danske udøvere 
prøve kræfter med verdenseliten indenfor den spektakulære FreeStyle-disciplin.  
 
Danmark stiller også med to unge VM-debutanter i FreeStyle-konkurrencerne. Her skal Silja Kjølbo 
(Skanderborg) og Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg) nemlig repræsentere de danske farver i 
FreeStyle Junior Pair 15-17 år, hvor den unge duo allerede har vundet flere flotte internationale medaljer, 
heriblandt sølv ved British Open og bronze ved German Open. Silja og Andreas har udviklet sig meget, har 
nået et højt internationalt niveau og er uden tvivl to af de unge danske profiler vi kan forvente os meget af i 
fremtiden.  
 
Sidste men ikke mindst, stiller Eva Sandersen (Gangnam Virum) op i FreeStyle-kategorien for Junior Damer 
15-17 år, hvor Eva på det seneste har domineret den internationale scene med sin sublime teknik, 
akrobatik, der går op i en højere enhed, når hun levere sin kunst på banen.  
 
Regerende Europamestre repræsenterer Danmark ved VM  
Blandt profilerne i den danske VM-trup finder vi også flere regerende Europamestre, blandt andre den blot 
17-årige Eva Sandersen (Gangnam Virum), der deltager ved sit sidste store mesterskab som junior, hvor 
hun repræsenterer Danmark i Junior Damer 15-17 år i både Poomsae, hvor Eva er regerende 
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Europamester, samt i FreeStyle Junior Damer 15-17 år og Eva er uden tvivl et af de største danske 
medaljeåb ved dette års Verdensmesterskaber.  
 
I de prestigefyldte klasser for Seniorer 18-30 år, stiller Danmark med Annaline Faye Søeberg (Herlev) og 
Benjamin Hellegaard Harder (Herlev). Annaline og Benjamin deltager således også i to kategorier; i hver 
deres individuelle klasse, samt i Senior Pair 18-30 år, hvor duoen er regerende Europamestre. Annaline er 
desuden regerende Europamester i sin individuelle klasse og vandt den prestigefyldte turnering US Open 
tidligere i år. Benjamin har leveret det ene internationale topresultat efter det andet i år, hvor de flotte 
meritter blandt andet tæller en flot Guldmedalje ved German Open 2018 og har blandt andet slået den 
regerende norske Europamester.  
 
Den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang, der har haft trænermæssige ansvar for de danske VM-
deltageres forberedelser, og den øvrige danske trænerstab bestående af Thomas Purup, Lis Borring og Kim 
Drube, samt Tekniklandsholdet Head of Team Michael Winther, ser alle frem til et spændende Poomsae og 
FreeStyle VM i Taipei city, og rejser alle afsted med en stålfast tro på og håb om danske VM-medaljer – men 
først en lang rejse om på den anden side af jorden.  
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Lisa Kjær Gjessing ny i Team Toyota.  
9. november 2018 

 

Toyota øger chancen for flere danske olympiske og paralympiske medaljer.  

Se nyheden på nedenstående link:http://presse.toyota.dk/nyheder  
Stort tillykke Lisa. 
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen 
  

http://presse.toyota.dk/nyheder
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Nyt fra kamplandholdet. 
6. november 2018 

 

2 udøvere klar til landsholdet!  

Mansouria Derai  
Omar Dawoud  
 
Efter U21 lejren i den forgangne weekeend står det klart at endnu 2 udøvere er klar til landsholdet.  
Udtagelsen sker fordi de begge har løftet deres bundniveau betragteligt, men endnu mere fordi man  
på de seneste samlinger - herunder især ved U21 lejren kunne se at de begge har taget en bevidst  
beslutning om at ville gå til det yderste af deres potentiale for at repræsentere Danmark.  
Med den udstråling og indstilling samt den indsats denne beslutning resulterer i, ligger der en masse  
gode oplevelser forude for begge kæmpere.  
 
Jeg ønsker begge udøvere kæmpe tillykke med udtagelsen og samtidigt god tur til U21 EM, der jo  
ligger lige om hjørnet. 
 
Sportslig hilsen  
Lennart Theilgaard  
Landsholdstræner / Kamp  
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Licens 2019 
4. november 2018 

 

Allerede nu kan I indløse licens 2019. 

Som en service til jer, som skal deltage i stævner eller kurser m.v., tidligt i 2019, er der, allerede nu, 
mulighed for at genbestille licens for 2019. 
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Billeder til hjemmesiden 
4. november 2018 

 

Dygtige fotografer, til DM og ude fra klublivet, søges. 

Vi vil gerne gøre DTaF hjemmeside ”levende” med rigtigt mange forskellige billeder.  
Derfor vil vi gerne bede jer om at sende billeder, som ikke er publiceret andre steder.  
 
Tænk meget gerne særdeles kreativt, sjove billeder, mærkelige billeder.  
 
Forbundet skal have rettighed til at bruge billederne.  
Gerne sådan nogle:  
• Nærbillede af når hånden slår på halsen (med et ”forbavset” udtryk i ansigtet)  
• Nærbillede af når hånden puster lyset ud  
• Nærbillede af når træet smadres (med splinter flyvende omkring) … gerne med ild i  
• Eleven når hun laver Kihap  
• Eleven når de laver et opretstående baglæns spark mod en skinke  
• Børn med ”lys” i øjnene  
 
Formatet skal være ”liggende”.  
De skal være (eller kunne skaleres til) 370 (bredde) x 246 (højde)  
 
Hvis I kender nogle dygtige fotografer i andre klubber, må I også meget gerne kontakte dem.  
Billederne sendes til sekretariatet@taekwondo.dk (send gerne mange). 
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ITA Elitetræner (Trænerakademiet) 
4. november 2018 

 

Opgaver uploadet til Inspiration 

Modul opgave om idrætsfysiologi (træningsoptimering) og hovedopgave (idrætspsykologi) fra Tommy 
Mortensen  
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Dansk Taekwondo Forbunds første ITA-

Elitetrænere er færdig uddannet.  
1. november 2018 

 

Kæmpe stort tillykke til: Tommy, Bodo og Michael.  

Det har været en lang og hård proces i har været igennen Flot arbejde som DTaF og DTaF's medlemmer 
garanteret får nytte af.  
 
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen 
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Landsholds News!  
25. oktober 2018 

 

Landsholdet er som velkendt inde i en prøveperiode og er derfor i fuld gang med 
udtagelsesprocessen som startede op i August.  

I den forbindelse er det med stor glæde at jeg nu kan meddele de første udtagelser til bruttotruppen for det 
danske Taekwondo landshold 2018.  
 
Det drejer sig om følgende kæmpere:  
Jade Castillo  
Tobias Hyttel  
 
Begge udøvere har på forbilledligt vis gået forrest både på og udenfor banen. De har vist en særlig grad af 
flid, motivation, vilje og indstilling der gør at det står klart at de allerede på nuværende tidspunkt kan kalde 
sig for landsholds udøvere. Potentialet for begge er enormt, hvilket vidner om flot arbejde i deres 
respektive UC og klubber. En kæmpe stor tak til begge udøvere for deres tilgang til deres egen udvikling og 
måde håndtere sig selv som atlet på. Med deres smittende engagement har de begge i øvrigt været med til 
fra start at sætte baren højt og er bestemt udøvere der trækker et hvilket som helst hold op i niveau. Begge 
udøvere er til orientering udtaget til Junior truppen.  
 
Udtagelsesprocessen er som skrevet i fuld gang, og der er stadig en masse udøvere tilknyttet på prøve. Hver 
enkelt har i prøveperioden mulighed for at kæmpe sig på holdet via sin indsats og indstilling. Udøverne der 
er på prøve er indstillet gennem deres respektive UC som udtryk for at de generelle krav der stilles er 
opfyldt og potentialet højt. Denne indstilling er foretaget af UC cheftrænere og screeningen foregået ved et 
samarbejde mellem UC og LHS træner. Dette er blot for at gentage hvad der tidligere er meldt ud således at 
vejen til landsholdet står klart for alle der måtte have interesse heri.  
 
Jeg glæder mig ved tanken om at udøverne bliver udviklet og ser positivt frem imod både det kommende 
U21, men også til hvad 2019 måtte bringe for dansk taekwondo.  
 
God træning til alle  
 
Lennart Theilgaard  
Landsholdstræner / Kamp&nbsp; 
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Nordiske Mesterskaber 2019.  
22. oktober 2018 

 

Kære alle. DTaF's kalender er opdateret så invitationen ligger i DTaFs kalender.  

Alle informationer findes allerede nu på nedenstående FB side:  
https://www.facebook.com/events/2177877579199859/  
 
Med venlig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
formand@taekwondo.dk 
  

https://www.facebook.com/events/2177877579199859/
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Nye medlemstal skal understøtte udvikling 
15. oktober 2018 

 

Nye aldersgrupper følger medlemmernes livsfaser og skal gøre det lettere at målrette indsatser for 
både idrætter og foreninger.  

Når der fremover bliver indrapporteret medlemstal, er de fem alderskategorier blevet til otte. Opdelingen 
skal give et mere fyldestgørende overblik over arbejdet i idrætten.  
 
”Der er en verden til forskel på, hvordan dit liv ser ud, når du er 25 år og når du er 59. Den nye opdeling gør 
det lettere at bruge tallene aktivt i arbejdet med at udvikle idrætten. Både idrætter og foreninger er de 
senere år blevet rigtig gode til at arbejde målrettet med snævert definerede målgrupper, og det ønsker vi at 
understøtte,” siger Anne Pøhl, der er udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund.  
 
Følger livsfaser  
Den yderligere opdeling er sket i børnekategorien, i kategorien for de voksne og blandt seniorerne. Årsagen 
er, at man ønsker at tilpasse aldersgrupperne til medlemmernes livsfaser.  
 
”Det er nogle helt andre muligheder, man har for at dyrke idræt, når man har små børn, sammenlignet med 
når børnene for længst er flyttet hjemmefra. De nye alderskategorier tager i højere grad højde for de 
forskellige livsfaser, der har betydning for vores fritidsliv og idrætsdeltagelse,” siger Anne Pøhl.  
 
De nye kategorier tages første gang i brug, når medlemstallene for 2018 skal indrapporteres senest med 
udgangen af december i år.  
 
Vi skal derfor anmode forbundene og deres medarbejdere/konsulenter om at besvare eventuelle 
henvendelser fra deres medlemsforeninger og forklare hvorfor vi har foretaget denne udvidelse af 
aldersgruppeinddelingen i CFR. Vi har været i dialog med udbyderne af foreningssystemer (Conventus, 
Klub Modul og Holdsport), og deres systemer vil være opdaterede til starten af medlemsregistreringen d. 
1/12 2018.  
 
Eventuelle spørgsmål til de nye aldersgrupperinger kan sendes til Jan Darfelt på jd@dif.dk.  
 
De nye aldersgrupper:  
• 0-6 år  
• 7-12 år  
• 13-18 år  
• 19-24 år  
• 25-39 år  
• 40-59 år  
• 60-69 år  
• 70+  
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Efterudtagelse af Jasmin Andersen til U21 

EM 2018.  
14. oktober 2018 

 

TEU har behandlet skriftlig henvendelse fra Jasmin Andersen vedr. udtagelse til U21 EM.  

Jasmin Andersen udtrykker ærgrelse over at have misforstået reglerne for udtagelsen, og redegør i sin 
henvendelse for at der alene har været tale om misforståelse, og altså ikke et bevidst forsøg på at omgå 
reglerne om tilknytningskravet til UC. Jasmin Andersen meldte sig fejlagtigt ud af UC VEB i sommeren 2018. 
Det har alene været hensigten at tilkendegive, at hun ikke ville fremmøde til UC træninger. Jasmin Andersen 
har vundet det antal kampe der er påkrævet for udtagelsen.  
TEU har på det fremlagte grundlag godtaget henvendelsen, og åbner således op for at Jasmin Andersen 
efterudtages til U21 EM.  
Samtidig indskærpes til alle aktive udøvere og klubledere, at man i god tid sætter sig ind i kriterierne for 
udtagelse til landsholdet og mesterskaber. TEU, UC og landsholdstræneren står altid til rådighed, hvis man 
har spørgsmål til gældende regler.  
Vi ønsker Jasmin Andersen tillykke med udtagelsen.  
 
Med Venlig Hilsen  
Tarik Setta  
TEU  
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UC træning i Østjylland 
12. oktober 2018 

 

TEU Kamp har i de seneste måneder arbejdet på at give udøverne mulighed for at deltage i UC 
kamptræning i Østjylland.  

Det er lykkedes at indgå et samarbejde med VEB UC, som på sigt vil gavne kæmperne.  
Hidtil har udøverne i Århus-området måttet tage til enten til Vejle, Esbjerg eller Brande for at deltage i UC-
træningerne, men fremover vil det således være muligt at træne i Risskov Taekwondo Klub. Det er et 
samarbejde mellem DTaF og VEB, hvor der tilbydes en ekstra UC-træning i Århus-området.  
 
Tid: hver torsdag kl. 18.45 – 20.15  
Sted: Risskov Taekwondo Klub  
Coach: Mickey Svendsen  
 
Første UC træning i Risskov bliver torsdag d. 25. Oktober kl. 18.45 – 20.00  
 
Med venlig hilsen  
TEU Kamp  
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Vigtig Information til holdledere Important 

message to teamleaders  
2. oktober 2018 

 

Da der har været en del misforståelser med hensyn til ’Danish adapter rules’ har jeg valgt at 
Rødovre Cup+ bliver et Cup stævne i stedet.  

Mange har allerede tilmeldt udøvere i Pair og Team, med Cup-regler, altså et Pair med 2 piger/2 drenge, 
eller et Team med 2 drenge/1 pige eller omvendt, dette tillades nu.  
Efter-tilmeldinger accepteres derfor indtil 13-10-2018 hvis man skulle have lyst til at deltage i disse.  
 
Since there have been some misunderstandings regarding Danish adapter rules, I have chosen that Rødovre 
Cup + will be a Cup event instead.  
Many have already registered athletes in Pair and Team, with Cup rules, ie a pair of 2 girls / 2 boys, or a 
team with 2 boys / 1 girl or vice versa, this is allowed now.  
Subscriptions are therefore accepted until 13-10-2018, if you would like to join these groups.  
 
Best regards  
Anders Banzon  
Tournament director DTaF  
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CADET EM Landsholdet 
30. september 2018 

 

TEU Kamp kan med stor fornøjelse meddele at Kamplandsholdet nu er sammensat til dette års 
Europa Mesterskab for kadetter. 

&nbsp; Vi har et stærkt hold bestående af dygtige kæmpere fra Rødovre, Albertslund, Copenhagen City, 
Copenhagen Tangun og Brøndby.  
 
CADET EM bliver afviklet i Marina D’or i Spanien d. 29. nov. til d. 2. dec. 2018.  
 
CADET Landsholdet består af:  
Milad Haidari, M-49  
Hafsa Liana Chtioui, F-59  
Yones Darid Aulaqi, M-37  
Muhammed Ilyas, M-45  
Carot Christophersen, F-33  
Cihan Cinar, M-41  
August Storm Bruun, M-33  
Celina Fernandez, F-41  
Hamad Abu Setta, M-53  
Yasmin Dahmani, F-51  
Ismail Jacobsen, M-41  
 
Kvindelig Leder  
Leila El Bahri  
 
Head of Team  
Phi Nguyen  
 
I ønskes alle stort tillykke med den flotte udtagelse til landsholdet.  
 
Med sportslig hilsen  
TEU Kamp  
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U21 EM Landsholdet  
30. september 2018 

 

TEU Kamp kan med stor fornøjelse meddele at Kamplandsholdet nu er sammensat til dette års 
Europa Mesterskaberne for U21.  

Vi har et stærkt hold bestående af dygtige kæmpere fra Brande, Rødovre, Nørrebro, Vejle, Risskov, Kolding 
Huma og Esbjerg City.  
 
U21 EM bliver afholdt i Warszawa i Polen, som afvikles d. 8. nov. til d. 11. nov. 2018. Det er samtidig også 
det første mesterskab, som udtages i samråd med landsholdstræner, Lennart Theilgaard. Udtagelserne er 
sket ud fra udtagelseskriterierne udstukket af TEU men også som en del af landsholdets langsigtede 
udviklingsplan, hvor landsholdstræneren har haft mulighed for at udpege enkelte kæmpere efter aftale.  
 
U21 Landsholdet består af:  
 
Senior Damer  
Shantelle T. Mendoza, F–46 kg.  
Mansouria Derai, F–53 kg.  
Cille L. Nielsen, F-53 kg.  
Caroline B. Rasmussen, F–57 kg.  
Mariam Mahnu, F-57 kg.  
Kathrine N. Frederiksen, F–62 kg.  
Ayda Jameian, F–67 kg.  
Nathalie Lauridsen, F+73 kg.  
 
Senior Herrer  
Omer Dawoud, M–54 kg.  
Tobias Hyttel, M–54 kg.  
Jalal Mahnu, M–63 kg.  
Abdullah A. Amer, M–68 kg.  
Otto H. Jørgensen, M–68 kg.  
Junas A. Shareef, M–74 kg.  
 
Landsholdstræner  
Lennart Theilgaard  
 
Head of Team  
Phi Nguyen  
 
I ønskes alle endnu engang stort tillykke!  
 
Med sportslig hilsen  
TEU Kamp  
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2018 Teknik VM 
27. september 2018 

 

*UPDATE* *UPDATE* *UPDATE* 

Jeg er super glad jeg endelig kan offentliggøre Vm holdet der skal kæmpe for DENMARK i Taiwan.  
HELD OG LYKKE TIL ALLE!  
 
VM-holdet er blevet udtaget af KY-TU og ser således ud!  
Brian Louring  
 
 
Alba Hollederer: Junior Female Team  
Andreas Bregnballe Sørensen: Freestyle-pair -17  
Annaline Faye Søeberg: Individuel senior female, Senior pair -30  
Bastian Tinggaard Byrgesen: Cadet Male, Cadet Pair  
Benjamin Hellegaard-Harder: Individuel male under 31, Senior pair -30  
Camille Jespersgaard La Cour: Individual Cadet Female, Cadet Pair  
Caroline Jespersgaard La Cour: Junior Pair, Junior Female Team  
Charlotte Pedersen: Individual Female -40  
Danish Hameed: Junior Male Team  
Emil Nørby: Junior Male Team, Freestyle Male individial -17  
Eva Sandersen: Individual Junior Female, Freestyle female individial -17  
Freja Beldam Løkke: Freestyle female individual +18  
Johan Hollederer: Junior Male Team  
Jørn Christian Andersen: Individuel Male -60  
Lærke Kamp Pedersen: Junior Female Team  
Mathias Jespersgaard Laursen: Individual Junior Male, Junior Pair  
Silja Damm Kjølbo: Freestyle Pair -17  
Dan Oudum Ou: Freestyle male individual +18  
 
Michael Winther: Head of Team  
Ky-Tu Dinh Dang: Head Coach  
Kim Drube:Coach 
Lis Borring:Coach 
Thomas Purup:Coach og læge  
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Sommerlejr 2019.  
27. september 2018 

 

En enstemmig hovedbestyrelse har ved en elektronisk afstemning tildelt Sommerlejren 2019 til 4 
klubber: Aarhus Syd, Skanderborg, Aarhus og Risskov.  

De 4 klubber vil i fællesskab afvikle sommerlejren 2019 i RY.  
 
DTaF ser frem til et godt samarbejde omkring lejren.  
Med sportslig Hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
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DIF Diversitets workshop. 
27. september 2018 

 

Dansk Taekwondo Forbund deltog med 9 deltagere på workshoppen i DBU Jyllands lokaler i Tilst 
ved Aarhus.  

Fra venstre er det:  
Cecilie fra Arhus TKD, Pia fra Ribe TKD, Anders Ribe TKD, Søren DTaF, Metin Aarhus Syd TKD, Charlotte 
Aarhus Syd TKD, Laura Aarhus TKD, Christina Ribe TKD og Tony Ribe TKD.  
 
Der var stor ros fra DIF for det store fremmøde fra Taekwondo.  
 
Jeg siger mange tak for at alles indsats for at styrke diversitetsindsatsen i DTaF . 
Med sportslig Hilsen  
Søren Holmgård Knudsen  
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Info om CADET EM – Kamp - 

Opsamlingsrunde 
25. september 2018 

 

Den ordinære landsholdsudtagelse til CADET EM er nu gennemført. 

Samtidig åbner TEU op for Opsamlingsrunden, hvor de kæmpere, som har vundet 3 kampe til hhv. Belgian 
Open, WCTT og Polish Open, kan indsende deres ansøgninger til phi@nguyen.it.  
 
Deadline for Opsamlingsrunden er onsdag d. 26. Sept. 2018 kl. 23.59.  
 
Det forventes at CADET EM Landsholdet offentliggøres senere på ugen.  
 
Med Venlig Hilsen  
 
Phi Nguyen  
TEU Kamp  
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Info om U21 EM – Kamp - Opsamlingsrunde  
25. september 2018 

 

Den ordinære landsholdsudtagelse til U21 EM er nu gennemført. 

Samtidig åbner TEU op for Opsamlingsrunden, hvor de kæmpere, som har vundet 3 kampe til hhv. Dutch 
Open, WCTT og Polish Open, kan indsende deres ansøgninger til phi@nguyen.it.  
 
TEU vil i samarbejde med Landsholdstræneren behandle ansøgningerne. Deadline for Opsamlingsrunden er 
onsdag d. 26. Sept. 2018 kl. 23.59.  
 
Det forventes at U21 EM Landsholdet offentliggøres senere på ugen.  
 
Med Venlig Hilsen  
 
Phi Nguyen  
TEU Kamp  
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TEU KAMP – ansøgning U21 EM i Polen. 
18. september 2018 

 

Det sidste udtagelsesstævne Polish Open er netop overstået. TEU Kamp tager nu imod 
ansøgningerne til U21 EM landsholdet. 

Alle kæmpere, som har klaret kvalifikationskravene bedes hurtigst muligt sende deres ansøgning til Phi 
Nguyen, phi@nguyen.it inden søndag d. 23. September 2018 kl. 23.00. Alle ansøgningerne vil blive 
behandlet i løbet af uge 39.  
 
Se vejledning og ansøgningsskema HER. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Phi Nguyen, phi@nguyen.it  
 
Med sportslige hilsner,  
 
TEU Kamp  
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2018/2018_Ansoegningsskema_U21_EM_Polen%20.docx
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TEU KAMP – ansøgning Cadet EM i Spanien. 
18. september 2018 

 

TEU Kamp tager nu imod ansøgningerne til Cadet EM landsholdet. 

Alle kæmpere, som har klaret kvalifikationskravene eller kvalificeret sig via Presidents Cup / Multi 
European Games bedes hurtigst muligt sende deres ansøgning til Phi Nguyen, phi@nguyen.it inden søndag 
d. 23. September 2018 kl. 23.00. Alle ansøgningerne vil blive behandlet i løbet af uge 39.  
 
Se vejledning og ansøgningsskema HER.&nbsp; 
 
Bemærk at Outline for Cadet EM endnu ikke er offentliggjort og derfor tages der forbehold for ændringer.  
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Phi Nguyen, phi@nguyen.it  
 
Med Sportslige Hilsner,  
 
TEU Kamp  
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Variabel/2018/2018_Ansoegningsskema_cadet_EM.docx
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Årets Udøver 2018 og Årets Leder 2018.  
16. september 2018 

 

Tiden for DM 2018 nærmer sig. Det er derfor tid til at indstille emner til Årets Udøver og Årets leder 
2018.  

 
Indstillingen skal indsendes til Sekretariatet:  
sekretariatet@taekwondo.dk  
 
senest den onsdag den 31.oktober 2018 kl. 12:00.  
 
Indstilling kan kun foretages af DTaF’s klubber ved formanden eller en fra klubbens bestyrelse.  
 
DTaF’s hovedbestyrelse vil derefter udvælge Årets Udøver og Årets Leder blandt de indstillede.  
 
Offentliggørelse vil ske ved DM 2018 den 17.november i Solrød  
 
Med sportslig hilsen  
 
Søren Holmgård Knudsen  
Formand, Dansk Taekwondo Forbun 
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Nordiske Mesterskaber 2019.  
10. september 2018 

 

DTaF har fået følgende besked fra det Islandske Taekwondo Forbund:  

 
NM bliver afviklet på Island den 19.januar 2019. Nærmere følger.  
Med sportslig hilsen  
Søren Holmgård Knudsen 
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TEU Kamp - Info om U21 EM i Polen 
10. september 2018 

 

Alle kæmpere, som har eller er tæt på at klare udtagelseskriterier for U21 EM bør allerede nu 
forberede nedenstående dokumenter i forbindelse med ansøgningen til landsholdsudtagelsen.  

&nbsp;I uge 38 (efter Polish Open) vil der blive åbnet op for ansøgninger til U21 EM. Deadline for 
ansøgningerne bliver d. 23. sept. 2018. TEU vil herefter bestræbe sig på at give svar senest i uge 39.  
 
Outline for U21 EM er også offentliggjort. Der kan udtages 2 kæmpere fra hver vægtklasse. TEU vil i 
samarbejde med landsholdstræneren afgøre hvem blandt ansøgerne, som har kvalificeret sig ud fra 
udtagelseskriterierne.  
 
Outline for U21 EM kan du se HER.  
 
1) Dokumenter til ansøgningen kan du se HER.  
- Hvad bruger du dine 168 timer til  
- Individuel udviklingsplan - DTaF  
- Ugeplan  
- Årsplan - periodisering  
 
2) Dokumentation / overblik over udtagelsesstævner  
 
3) Udtagelseskriterier kan du se HER.  
 
Alle ansøgninger sendes til phi@nguyen.it  
 
I ønskes held og lykke.  
 
Med venlig hilsen  
 
Phi Nguyen  
Head of Team U21 EM  
TEU Kamp  
  

https://www.u21warsaw2018.pl/lib/h5hphi/U21-Warsaw-2018-Outline-jlrnj2uj.pdf
https://www.taekwondo.dk/udviklingscentre/
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/U-EM_-_udtagelseskriterier_mesterskaber_2018_den_25-3-2018.pdf


49 
 

1-2 Træner 
10. september 2018 

 

Lørdag den 1 september 2018 var vi 4 spændte Vestjyder der kørte mod Århus Syd taekwondoklub. 
Vi skulle til 1-2 træneruddannelse. 

De 2 instruktører (Jan Rudebeck og Jim Mortensen) fik hurtigt skabt trygge rammer og en god stemning.  
Vi var i alt 23 deltagere fra klubber fordelt over hele landet samt på forskellige aldersgrupper. Alle var 
nysgerrige og spændte på hvilke udfordringer dagen ville bringe og efter aflevering af pas og papirer gik 
dagens undervisning i gang.  
Først del af programmet stod på teori, med masser af gode informationer. Herunder træningens opbygning 
bestående af forberedelse, opstart, opvarmning, træning og afslutning. Jan og Jim formåede at skabe god 
sammenhæng imellem de forskellige delelementer og underviste på en måde, hvor alle kunne være med. 
Efter teorien blev vi delt op i 4 mindre grupper på tværs af klubber, alder mv. Grupperne arbejde vi i resten 
af dagen. Det var utroligt at være en del af den udvikling grupperne gik igennem i løbet af dagen. Fra at 
være fremmede overfor hinanden til at føre ivrige drøftelser omkring træning og undervisning. Det var en 
stor fordel, at der var masser af elevaktivitet, da det virkelig motiverede den enkelte deltager til at yde sit 
bedste.  
De enkelte hold blev tildelt opgaver, som de efterfølgende skulle undervise i. Opgaverne bestod i 
opvarmning, teknik, poomse og udstrækning m.m. Alle deltagere fik muligheden for at prøve rollen som 
hjælpetræner/træner. Jan og Jim var skarpe på, at give gode og brugbare tilbagemeldinger, så alle 
udviklede sig og fik så meget som muligt med hjem.  
Nogle af de centrale pointer, som vi tog med hjem fra dagen var de specifikke opgaver, der hører til rollerne 
som hhv. træner og hjælpetræner. Derudover var der stort fokus på vigtigheden af, at man som træner tør 
tage rummet samt fokus på skadesforebyggelse.  
Det var en dag med masser af dialog, vidensdeling, kreativitet og værktøjer, som blev sluttet af med 
klapsalver og diplomer.  
 
Skrevet af Freddy Højbjerg Nielsen og Peter Holst  
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UC koncept teknik 3.0 
5. september 2018 

 

TEU Teknik og DTaF kan med glæde præsentere det nyt Udviklingscenter koncept for teknik.  

Konceptet er modificeret i samarbejde med en bredt repræsenteret arbejdsgruppe som har godkendt det 
nye koncept. 
 
Nyt i koncepter er, at vi har gjort godkendelses processen mere smidig og at man kan nu kan blive godkendt 
på dispensation, som Udviklings Center i teknik, uden en kommunal aftale, men på andre DTaF økonomiske 
vilkår. 
Ligeledes er det nu muligt at blive godkendt som Satsnings Center i teknik - et center som har interessen for 
at skabe talenter inden for teknik, men som ikke helt opfylder kriterierne for at bliver Udviklings Center. 
 
Læs mere om det tilrettede koncept HER  
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/UC_3_0_Teknik.pdf 
 
Klubber med interesse for at blive Udviklings Center i teknik kan nu ansøge TEU herom.  
 
Spørgsmål vedrørende konceptet eller ansøgning, kan rettes til TEU via teknik@taekwondo.dk 
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P-dommerkursus i kamp fredag den 21. 

september 2018. 
3. september 2018 

 

Alle kan deltage i kurset. For at blive kampdommer skal man dog min. være 18 år og have grønt 
bælte. Kæmpere og coaches er også velkomne for at blive skarpere på kampregler.  
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Nye tiltag indenfor IT – Elektronisk pas 
27. august 2018 

 

Nu er det elektroniske pas udvidet med oplysninger om bæltehistorik samt kursushistorik. 

I har længe kunnet få jeres elektroniske pas via jeres klubansvarlig. 
På side 1, kan I f.eks. se jeres oplysninger om betalt/gyldig DTaF licens.  
 
Nu er passet udvidet med yderligere to sider.  
 
På side to, er vist jeres gradueringer, som klubben kan/skal vælge at indsætte fremadrettet, men også 
tilbagerettet (på billede 1 vist hvordan det indtastes/rettes).  
 
På side tre, er vist jeres kurser (på billede 2 er vist hvordan det ser ud for klubansvarlige).  
 
Spørg jeres klubansvarlige om at få jeres elektroniske pas.  
Det kan f.eks. bruges som dokumentation for gyldig DTaF licens ved stævner i udlandet.  
 
Hvis der er fejl/mangler i jeres bæltehistorik, bedes I kontakte jeres klubansvarlige, så de kan rette det.  
 
Hvis der er fejl/mangler i jeres kursushistorik, bedes I kontakte jeres klubansvarlige.  
De kan så få det rettet, via sekretariatet@taekwondo.dk.  
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WCTT 2018 
25. august 2018 

 

Den 25. august 2018 blev det 25. Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament afholdt i Valby 
hallen. Der var ialt 34 dommere til stævnet, der kom fra Danmark, Tyskland, Norge og Finland. 

Det danske dommerudvalg arbejder i disse år målrettet på  
at styrke samarbejdet med Taekwondo- forbundene i nabo landene, hvilket betyder at danske dommere 
deltager i stævner i nabolandene og at udenlandske dommere kommer til danske stævner. Stort tak til alle 
dommerne for deres engagement og Indsats. Derudover en speciel tak til klubben og DTaFs nye 
stævneadministrator Marck Gabriel Hansen for organiseringen af en vellykket jubilæumsturnering.  
 
På billedet ses dommerne til stævnet, formanden for det danske taekwondoforbund Søren Holmgård 
Knudsen og den nye stævneadministrator Marck Gabriel Hansen.  
 
 
Sportslige hilsener  
kampdommerudvalget.  
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Invitation til WT Internationalt 

dommerseminar I Vejle. 
20. august 2018 

 

The 41st International Poomsae Referee Seminar & The 38th International Poomsae Referee 
Refresher Course (Gælder kun for medlemmer af DTaF). 

DTaF’s Teknikdommere og coaches teknik får en enestående mulighed for at kunne komme på WT 
Teknikdommerseminar/kursus. 
For første gang i DTaF’s historie afholdes et WT kursus i Danmark. 
Vi håber, at en hel del vil benytte sig af dette også selvom der for de fleste bliver tale om egen betaling. 
Både WT kursus afgift og Opholdudgifter. 
Vi alle ved jo at hoteller og haller ikke er billige i DK. 
 
Dato: 
12-15. oktober 2018 
 
Sted: 
DGI Huset, Vejle 
 
Kursusafgift WT: 
Nye IR dommere 200 USD (1310 DKK) 
Nuværende IR dommere til IR Refresher: 200 USD (1310 DKK) 
Coaches/observatører: 50 USD (330 DKK) 
 
Kursusafgift DTaF(Ophold og forplejning): 
Enkelt værelse(1 pers.) 180 USD pr dag (1180 DKK) 
Dobbelt værelse se (2 pers.) 130 USD pr. dag (855 DKK) 
Hotelværelse med morgenmad + frokost, kaffe/vand under lektionerne. 
 
For at kunne deltage er det påkrævet, at du tager hotelpakken. 
 
DTaF’s dommerudvalg TEKNIK godkender nye danske dommere til at kunne deltage. 
DTaF’s TEU TEKNIK Danske coaches. 
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Tilmelding: 
PÅ WT APPLICATION FORM som sendes til enten til: 
Edina Lents (dommer): diana_lents@hotmail.com  
eller  
Brian Louring (Coaches): teknik@taekwondo.dk  
 
Application Form kan findes på DTaF under kalenderen HER. 
 
Sendes inden den 20.september 2018 
 
Betaling: 
I DKK til Dansk Taekwondo Forbund: 7703-00010 47749 
 
Yderligere informationer: 
Søren Holmgård Knudsen - +45 2466 4872 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
  

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


56 
 

Tak for nu. 
17. august 2018 

 

Efter som det nye TEU Teknik er faldet på plads, er det på sin plads at takke for samarbejdet med. 
Mark Lee Charlie Kieler 

Vi i TEU vil gerne takke for det kæmpe stykke arbejde Mark og Charlie har bedraget med i TEU de seneste 
år. 
Tak for jeres indsats og tak for en rigtig godt overdragelse af div. opgaver, gode råd, og ikke mindst en stor 
viden, som de to har fået i deres tid i TEU. 
 
Det er en stor opgave i nu har overdraget til Jørn, Michael og Brian, vi vil knokle videre frem imod nye 
højder og skabe et solidt og velfungerende TEU i Dansk Taekwondo Forbund 
 
Tak for kampen 
 
Sportslig hilsner  
Brian Louring 
TEU Formand 
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ÅBEN Teknik Bruttolandsholdssamling 
14. august 2018 

 

For alle Teknikudøvere fra mindst 5.kup. 

Sted: Rødovre Taekwondo Klub 
Højnæsvej 61 
2610 Rødovre 
 
PROGRAM d. 18. August 
09:30-10:00 Ankomst i Rødovre TKD klubben 
10:00-13:00 Træning i Rødovrehallen - Hal 1 
(Rødovre Parkvej 425) 
13:00-14:30 Frokostpause 
14:30-17:00 Træning 
17:00-19:30 Aftenpause og Evaluering i klubben. 
 
PROGRAM 19.8. i Rødovre TKD Klub. 
09:00-12:00 Træning 
12:00-13:00 Frokostpause 
13:00-15:00 Træning 
15:00-16:30 Evaluering, oprydning og afrejse 
 
Måltider og madvarer kan købes i nærliggende indkøbscenter. 
 
Overnatninger kan ske i klubben. 
 
Tilmelding skal ske til Tekniklandsholdstræner Kytu Dang på email: kytudang@gmail.com 
(Bruttolandshold, Prospects og Talentholds medlemmerne SKAL tilmeldes eller melde afbud). 
 
For ikke bruttolandsholdsmedlemmer koster deltagelse 150,-kr. som kan betales via MobilePay til 
21765342. 
 
Sportslige hilsner, 
Kytu Dang 
Tekniklandsholdstræner 
Dansk Taekwondo Forbund 
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Bog om Kim Un-Jong. 
12. august 2018 

 

Hej alle Taekwondo historie interesserede. Her så bogen om Kim Un-Jong i elektronisk form. 

Følg nedenstående link og download bogen herfra. 
 
http://kuysc.kr/bbs/board.php?bo_table=commu01_en&wr_id=7 
 
God fornøjelse og nyd billederne og historien om den nok mest indflydelsesrige Taekwondo mand gennem 
den nyere tid 
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, DTaF 
  

http://kuysc.kr/bbs/board.php?bo_table=commu01_en&wr_id=7
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Deltagerne ved 2018 Global Taekwondo 

Demonstration Festival 
12. august 2018 

 

Den 28 august 2018. Tager 8 udøvere fra 5 klubber af sted til Muju, Korea. De har alle selv tilmeldt 
sig via DTaF. 

Udgifter dækkes af TPF og WT 
 
Formålet var at give klubberne mulighed for at sende folk af sted så de kunne uddanne klubbens udøvere i 
opvisning. 
 
Jeg har som formand store forventninger til, at de 8 unge selv får etableret netværk såvel internt som 
eksternt, venskaber og Teamwork mm.  
Ulrik Pedersen fra Brande er Holdleder for de 8. Han vil fra den 28.8 og frem til den 5 september opdatere 
os her på siden 
 
Deltagere: 
Annaline Søeberg, Herlev 
Benjamin Harder, Herlev 
Eva Eun-Kyung Sandersen, Gangnam 
Nikoline Frølich, Skive 
Magnus Tue Lund, Islev 
Rasmus Frejo Hyldgaard Poulsen, Herning 
Ulrik R. Pedersen, Brande 
Nikolai Kronborg, Holbæk Musool 
 
Jeg håber alle deltagerne får en spændende, lærerig, sjov og hyggelig tur 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, DTaF 
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Navneskifte for et af udvalgene i DTaF. 
12. august 2018 

 

Teknisk Udvalg har eksisteret i rigtigt mange år i DTaF. Andre nye udvalg er kommet til og har gjort 
at begreberne flyder ind i hinanden. 

Fra nu af hedder udvalget: GRADUERINGSUDVALGET(GU). Udvalget har de samme arbejdsopgaver og i 
løbet af august bliver der også uploadet et ny kommissorium. 
Nu har udvalget et navn der svarer til det de arbejder med.  
Overvejede på et tidspunkt at gå helt retro i DTaF’s historie. Nemlig at kalde udvalget for ”DANKOLLEGIET”, 
men undlod det. 
GU’s mailadresse er ændret til gu@taekwondo.dk  
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
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Danmarks hold til VM-Teknik 2018 udtaget 
20. juli 2018 

 

Den danske Tekniklandsholdstræner Kytu Dang har udtaget følgende til VM-Teknik 2018, der 
afholdes i Taiwan til november: 

Cadet Female: Camille La Cour (Skive) 
Cadet Male: Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) 
Cadet Pair: Camille La Cour (Skive) / Bastian Tinggaard Byrgesen (Ikast) 
 
Junior Female: Eva Sandersen (Gangnam) 
Junior Male: Mathias Jespersgaard Laursen (Herlev) 
Junior Pair: Caroline La Cour (Skive) / Mathias Jespersgaard Laursen (Herlev) 
Junior Male Team: Danish Hameed (Rødovre) / Johan Holledere (Gladsaxe) / Emil Nørby (Risskov) 
 
Senior Female -30: Annaline Faye Søeberg (Herlev) 
Senior Male -30: Benjamin Hellegaard Harder (Herlev) 
Senior Pair -31: Annaline Faye Søeberg (Herlev) / Benjamin Hellegaard Harder (Herlev) 
 
Senior Female -40: Charlotte Pedersen (Islev) 
Senior Male -40: Kim Nedergaard (Skive) 
 
Senior Male +51: Jørn Christian Andersen (Herlev) 
 
FreeStyle Junior Female: Eva Sandersen (Gangnam) 
FreeStyle Junior Male: OBS! udtages senere 
FreeStyle Junior Pair: Silja Kjølbo (Skanderborg) / Andreas Bregnballe Sørensen (Skanderborg) 
 
FreeStyle Senior Female: Freja Beldam Løkke (Risskov) 
 
FreeStyle Senior Team: Freja Beldam Løkke (Risskov) / Annaline Faye Søeberg (Herlev) / Kristoffer 
Andersen (Risskov) / Nikolai Kronborg (Holbæk) / Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev) 
 
For yderligere information omkring VM-holdet, kontakt venligst den danske Tekniklandsholds¬træner 
Kytu Dang (kytudang@gmail.com). 
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Formandsinfo 
19. juli 2018 

 

Kære Klubber. I ønskes alle en rigtig god sommer. Her et kort sommer info om: ”Hvad har DTaF i 
grunden gang i pt?” 

Nye HB-medlemmer: 
Tiden fra Repræsentantskabsmødet 2018 og til nu er gået med at få sat de 4 nye i gang med deres 
ansvarsområder. 
 
Ann Oxfeldt Olsen: Er blevet introduceret til ADD (Anti Doping Danmark) samt til Para Sport Danmark 
 
Peter Ingtoft: Har brugt tiden til at se på Økonomien I DTaF og vil prøve at gøre det lettere for de 
økonomiansvarlige at overskue deres regnskab og budget  
 
Brian Louring: Er ved at få sat sig ordentligt ind i Teknik Landshold og UC. – Brian har fået samlet nye folk 
til TEU Teknik 
 
Marck Hansen: Har været på uddannelse ved Ma-Regonline i Holland for at blive rustet til de administrative 
ting ved stævneafvikling(kamp) – Der har været afholdt dialog møder vedr. stævneformer. 
 
Strategiske Spor(DIF): 
Ved ½ års evaluering sammen med DIF er konklusionen fra DIF, at DTaF følger planen og målene. 
”Sporarbejdet” er i den grad fortsat i fokus og bliver styrket i efteråret. 
 
Sommerlejren 2018: 
Efter de foreløbige meldinger fra Rødovre TKD Klub, så er Sommerlejrledelsen tilfreds med afviklingen og 
deltager antallet. – Vi ser frem til den færdige evaluering. 
 
VM 2020 i Vejle:  
Vi har i OC været ramt af udskiftninger i Vejle Kommune. Phi Nguyen fra Vejle Taekwondo Klub har sagt ja 
til at være ”Event Manager”. Det bliver rigtig godt. Phi og undertegnede bliver de 2 ledende personer i 
VM2020 Organisationen 
 
Internationalt Teknikdommerkursus til Danmark 12-15 oktober 2018 i Vejle. 
I samarbejde med WT-Education arrangerer DTaF IR-Seminar. – Aftalen er netop kommet på plads. 

Vi håber på rigtigt mange deltagere fra Hele Europa. – Flere oplysninger kommer 😊 
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Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren: 
Kasper arbejder rigtigt hårdt med at få DTaF’s strategiske spor igangsat på den bedste måde. Det er hårdt 
arbejde, men det går den rigtige vej. Der skal lyde en kæmpe tak til Kasper for hans indsats. Jeg er 
overbevist om at det fremadrettet bliver forsat godt for DTaF 
 
Information og kommunikation. 
Netop et af sporene omhandler et emne som: ”Kommer DTaF ud med information til klubberne så 
klubberne føler sig ordentligt informeret?” 
Den nye kommunikations Strategi skulle gerne gøre, at DTaF til stadighed blev bedre og bedre til at 
kommunikere bedre ud. Blandt andet ved flere af disse ”Blogs” fra undertegnedes side. 
 
Endnu gang rigtig god sommer 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Para Taekwondo. – DTaF’s Para landshold 
15. juli 2018 

 

Rapport fra Bjarne Johansen, Pan-Am Para Open 2018 i Spokane, USA. Adam Carton Klasse 44 -61 
kg 

Adam deltog til sit andet stævne som Para Taekwondo atlet, i igen imod Mexico, samme kæmper som for 5 
uger siden ved EM i Bulgarien.  
Ved EM tabte Adam på 20 points regler, og uden at score på Mexicaneren.  
MEN i dag efter et intensivt 5 ugers trænings forløb, ser vi Adam virkelig har forbedret sig, Adam kommer 
foran fra starten, vinder flere dueller, og kæmper med alt han har, kampen vinder Mexicaneren 32-15.  
Der er kæmpe udvikling siden Adam startede på kamp i januar i år.  
Jeg er virkelig stolt over Adam, og glæder mig bare til mere i fremtiden. 
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Kampdommerseminar 2018 i Rødovre. 
10. juli 2018 

Søndag den 8.7 blev der afholdt kampdommerseminar i forbindelse med sommerlejren i Rødovre.  

Dagen startede med en grundig gennemgang af de nye kampregler fra WT og en diskussion af 
fortolkningerne. Derefter blev der arbejdet med matchmanegement og fortolkning af reglerne gennem 
udvalgte videocases.  
 
Dagen blev afsluttet med praktisk træning af tegngivning og matchmanegement.  
 
De nye regler vil blive anvendt i Danmark i forbindelse med WCTT stævnet den 25.august. 
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Ny Diplom træner i DTaF. 
9. juli 2018 

Asidah Zakaria har færdiggjort sin forbunds eksamen og er efter en lang rejse nu Diplom træner. 

Asidah Zakaria skriver: Forløbet med diplomtræneruddannelsen har været givtigt og inspirerede.  
 
Processen med at gennemføre diplomtræneruddannelsen har været hårdt og udfordrende.  
 
At få enderne til at hænge sammen, arbejdsmæssigt, familiemæssigt, drive et udviklingscenter og samtidig 
læse diplomtræneruddannelsen har været særdeles svært.  
 
Heldigvis har det været det hele værd, da det har været ganske lærerigt og udviklende.  
 
Uddannelsen har betydet, at jeg har fået øjnene op for de forskellige udfordringer vi har i forbundet, at få 
disse beskrevet, analyseret og samtidig kunne anvende forskellige værktøjer til finde løsninger har været 
det bedste.  
 
Jeg kan kun anbefale de der har tid og lyst til at kompetenceudvikle, til at tage uddannelsen, sådan at vi alle 
i forbundet på sigt kan få en fælles forståelse og reference ramme.  
 
De 3 små mennesker på billedet var censorer. Fra venstre Lars Arnum, Asidah Zakaria, Benny Faarvang og 
Michael Iversen 
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Nye kampdommerregler 2018 
7. juli 2018 

De danske kampdommerregler er nu opdateret efter de nyeste regler fra WT. De nye 
Kampdommerregler anvendes i Danmark fra WCTT i august. 

 
 
Med sportslige hilsener 
Kampdommerudvalget 
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TEU Teknik er på plads 
5. juli 2018 

 

TEU Teknik er på plads 

Talent- og eliteudvalget for Teknik er endelig faldet på plads. Som et led i opdelingen af TEU teknik og kamp 
kan DTaFs hovedbestyrelse endelig præsentere de personer, der skal være med til at udvikle vores talent- 
og eliteprogram indenfor teknik Taekwondo.  
 
”Tak til det forrige TEU teknik for deres store arbejde og hjælp i overdragelsesfasen. Jeg ønsker jer god vind 
fremover.” udtaler Brian Louring, TEU Teknik Formand  
 
Det nye udvalg består af rutinerede kræfter, der alle har stor erfaring med Taekwondo på højeste plan. 
 
De tre er som følgende:  
•Fra HB er Brian Louring i førersædet som formand for udvalget. Brian har det overordnede politiske 
ansvar for udvalgets beslutninger.  
 
•Michael Gandø er et kendt navn, når det kommer til Dansk Taekwondo. Michael har før fungeret som 
sportschef for tekniklandsholdet og hans store erfaring, er noget vi kommer til at nyde godt af. 
 
•Jørn Andersen har som de andre medlemmer en stor erfaring med Taekwondo på højeste plan, hvilket bl.a. 
har vundet ham to bronzemedaljre ved internationale stævner. Jørn er stadig aktiv i sporten, hvilket gør 
hans indsigt og viden særdeles brugbar. 
 
• Mark Lee Larsen vil stadig være en del TEU Teknik, og være med til at udvikle vores UC teknik koncept. 
Mark's erfaring er helt unik og noget vi får brug for i vores videre forløb. 
 
”TEU Teknik er endelig faldet på plads, og jeg glæder mig til det fremtidige arbejde med Michael og Jørn. 
Med deres kæmpe viden og kompetencer kan vi helt sikkert skabe et produkt, der vil komme Teknik 
Danmark til gode. For mig er den bedste måde at forudsige fremtiden ved at skabe den.” udtaler Brian 
Louring, TEU Teknik Formand  
 
DTaF og TEU byder alle medlemmer velkommen og glæder sig til det fremtidige samarbejde. 
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TEU Kamp er på plads 
3. juli 2018 

 

Erfarne personer i TEU Kamp 

Efter længere tids søgning er talent- og eliteudvalget for kamp endelig faldet på plads. Udvalget består af 
rutinerede og kendte kræfter, men der er også blevet plads til en ny mand. TEU Kamp består af tre 
personer, der alle har stor erfaring og viden omkring talent– og elitearbejde i Dansk  
Taekwondo.  
 
De tre er som følgende:  
•Fra HB er Tarik Setta forsat formand for udvalget. Tarik har det overordnet politiske ansvar for udvalgets 
beslutninger.  
 
•Phi Nguyen er et kendt ansigt i TEU og det andet medlem i udvalget. Phi har meget praktisk erfaring fra 
kamp, og hans evner vil være med til at kunne løfte opgaverne på et særdeles højt niveau.  
 
•Det nyeste medlem af TEU Kamp er Mickey Svendsen, Mickey er et kendt navn i Dansk Taekwondo og 
hans store erfaring med sporten, gør ham til et særdeles kompetent medlem.  
 
” TEU er glade for at Mickey har takket ja til opfordringen om at opstille til udvalget. Mickey har en 
mangeårig erfaring med international stævnedeltagelse, og en stor interesse i kamp talent- og 
eliteudvikling. Mickey har altid en finger på pulsen i forhold til den seneste udvikling indenfor 
stævneområdet. Det vil være en stor hjælp i forhold til fremtidig planlægning og udvælgelse af 
udtagelsesstævner” Udtaler TEU Kamp Formand Tarik Setta  
 
DTaF og TEU byder Mickey velkommen, og glæder sig til det fremtidige samarbejde. 
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Flytning af gradueringsseminar 8 juli 2018. 
28. juni 2018 

 

Da underviserne er forhindret i at komme, har vi været nødt til at flytte kurset til september. 
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TEU Teknik søger udvalgsmedlemmer 
18. juni 2018 

 

Brænder du for udviklingen af Teknik Taekwondo og kunne du tænke dig at være med til at skabe 
et stærkt og bæredygtigt talent - og elitemiljø for fremtidens Taekwondo stjerner, så er det måske 
dig vi leder efter  

DTaF’s hovedbestyrelse søger netop nu to medlemmer der ønsker at arbejde med udvikling og 
udformningen af vores talent- og eliteprogram. Du ville i samarbejde med TEU Tekniks formand, DTaF og 
andre interessenter i Taekwondo Danmark, være med til at udforme de fremtidige retningslinjer for TEU 
Teknik. Stillingen som TEU teknik medlem handler udelukkende om udvikling, du vil altså ikke skulle tage 
politiske beslutninger, men kun have fokus på udviklingen af konkrete tiltag. 
 
Nogle af de opgaver du kan forvente er:  
 
•Udarbejdelse, implementering og revurdering af sportsligstrategi samt talent- og elitestrategi.  
•Rekruttere landstrænere og udviklingscenter trænere inden for teknik.  
•Oprettelse af nye udviklingscentre på landsplan jf DTaF og DIF Strategispor 3. 
•Udarbejdelse og revurdering af udvælgelseskriterier til EM og VM i samarbejde med landsholdstræneren. 
 
Hvem er du?  
 
Vi søger personer der brænder for Teknik Taekwondo og som gerne ville udvikle vores Talent og 
eliteprogram. Som medlem af TEU Teknik søger vi følgende kompetencer:  
 
•Taekwondoerfaring på højniveau.  
•Gode kommunikative evner. 
•Engelsk kundskaber.  
•Godt blik for det organisatoriske.  
•Være forudseende og progressiv i forhold til kommende udfordringer.  
•Have empati og forståelse for det frivillige arbejde. 
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Hvad kan du forvente 
 
•Mulighed for at arbejde med Taekwondo på højeste niveau.  
•Mulighed for at udvikle og sætte dit præg på det fremtidig talent og elitemiljø indenfor teknik. 
•Mulighed for at deltage i kurser og trænersymposiums gennem DIF og Team Danmark. 
•Mulighed for at arbejde med et område der har kæmpepotentiale. 
 
 
Praktisk info 
 
Arbejdet i TEU er ulønnet, men dine omkostninger i forbindelse med udvalgsarbejdet vil blive dækket. Som 
medlem af TEU Teknik varier arbejdsbyrden fra måned til måned, men der skal der regnes med ca. 4 timers 
arbejde, i gennemsnit, om ugen. Derudover vil skulle afholdes ca. 4 – 6 møder årligt. 
 
Udvalgspladserne ønskes besat så hurtigt som muligt, så hold dig endelig ikke tilbage. 
 
Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt TEU teknik formand, Brian Louring, for mere information. 
 
Ansøgnings frist er: 01.07.18 
Send en mail til hvis du er interesseret.  
Teknik@taekwondo.dk  
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Silkeborg Taekwondo giver en hånd med! 
12. juni 2018 

 

I Silkeborg Taekwondo vil man gerne være med til at give udsatte grupper en oplevelse, og en sport 
der tilgodeser deres behov. 

Klubben har i en længere periode arbejdet med skolebørn i nærmiljøet, der har diagnosen ADHD. Klubben 
har skræddersyet træningen, så den er tilpasset børnenes behov og derved skabt et miljø, hvor de trives.  
 
Det er ikke bare børnene, der er i fokus, klubben har også haft en gruppe flygtninge ude og prøve 
Taekwondo. Her fik gruppen veltilrettelagt træning med fokus på alt det, Taekwondo har at byde på. 
Respekt, struktur og individuel progression, er bare nogle af de oplevelser, de nye Taekwondo entusiaster 
fik prøvet kræfter med. Begge tiltag kom i stand gennem samarbejde med DGI-konsulenterne i Midtjylland. 
 
”DGI tog kontakt til mig, og der blev holdt nogle møder. Processen tog DGI sig af og hjalp med at finde 
midler til at købe mig fri, og til at ungerne kunne få dobok på under forløbet. De to år det har forløbet har 
været en meget lærerigt for begge parter. Vi har alle fået gode erfaringer til brug ved lignende forløb 
desuden forventer vi at køre endnu et forløb med udsatte unge til efteråret.” siger Per Løbner 
 
Per Løbner har stået i spidsen for begge forløb og har været en nøglefigur i at give alle en fantastisk 
oplevelse. Per er til daglig træner i Silkeborg Taekwondo klub, hvor han bl.a. træner børneholdet. Per har 
undervist i mange år og er 6. Dan. 
 
”Historier som disse er noget, der virkelig gør mig glad. Klubbernes evne til at se potentialet i vores sport er 
helt unikt og trænere som Per Løbner, er noget vi kan være meget stolte af.” siger DTaF’s 
Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren.  
 
Silkeborg Taekwondo arbejder netop nu på at finde nye midler til at forlænge nogle af de omtalte projekter. 
Herigennem søger de midler i DIF´s og DGI´s nyoprettet foreningspulje, som netop er til for at støtte 
projekter som disse.  
 
Har din klub en god ide, som i gerne vil have sat i gang, eller en historie i gerne vil fortælle? Så kontakt jeres 
udviklingskonsulent Kasper Bolmgren til en snak om mulighederne for jer. 
Mail: Udvikling@taekwondo.dk 
Tlf: 40 47 62 35 
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180 foto fra Danish Open 
11. juni 2018 

 

Følg link – Det er fotos som DSN’s medarbejder tog i forbindelse med livestreaming. 

https://www.flickr.com/photos/147816494@N03/sets/72157696854805794 
 
God fornøjelse 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
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Para EM 
10. juni 2018 

 

Ubesejrede Lisa Gjessing vinder fjerde EM-guld i parataekwondo. 

Læs mere HER. 
 
https://www.dr.dk/sporten/ubesejrede-lisa-gjessing-vinder-fjerde-em-guld-i-parataekwondo 

 

  

https://www.dr.dk/sporten/ubesejrede-lisa-gjessing-vinder-fjerde-em-guld-i-parataekwondo
https://www.dr.dk/sporten/ubesejrede-lisa-gjessing-vinder-fjerde-em-guld-i-parataekwondo
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Resultater 
10. juni 2018 

Open European Para Championships 2018 Plovdiv Bulgaria.  

Lisa står klar til sin første kamp i den Olympiske klasse K44, under 58 kg. 
Presset er voksende i takt med OL satsningerne tiltager i de lande vi konkurrere i mod.  
 
Første kamp Asya Cesur Tyrkiet. En hård kæmper der virkelig prøver med sit højre ben, Lisa kæmper klogt, 
med hårde og kontante kontra spark, og træffer dybt flere gange, efter mødet med det andet af Lisas 
baglæns spark vælger Asya at opgive så kampen den ender i teknisk knock out med scoring 23-05. 
 
Anden kamp semifinale Gamze Gurdal Tyrkiet, Gamze har vi mødt flere gange tidligere, og er en af de 
kæmpere der har gjort det svært for os, Gamze har vundet de åbne turneringer samt Europa Mesterskabet 
2017 som Lisa har fravalgt, Lisa kæmper i kontrol på sin afstand, Lisa’s timing og variation er til det 
sværene, Gamze får aldrig en chance af Lisa, da Lisa lukker hende helt ned, Lisa vinder suverænt 21-0, og 
kampen er blandt Lisa’s absolutte bedste. 
 
Tredie kamp finale Jessica Quijano Mexico. 
Lisa’s strategi er at kæmpe kampen på stor afstand, være god i bevægelse og straffe Jessica med hårde 
kontra og lange opfølgninger, et stil Lisa virkelig er stærk i, Lisa beviser med sit overblik og vedholdenhed 
hvem der er bedst i klassen, i en enkelt situation scorer Jessica en gang, så finalen bliver vundet af Lisa 12-2. 
 
Så kæmpe tillykke til Lisa, og hendes familie, kæmpe tillykke til Para Sport Danmark og Dansk Taekwondo 
Forbund.  
Tak til Para Sport Danmark for støtte og opbakning, kæmpe tak og tillykke til krigerne på Elite Vest der 
virkelig har stor andel af succesen, også tak til Jasmin Andersen som assistent og familien Carton for 
support. 
Lisa er nu 4 x europamester og 4 x verdensmester. 
Lisa vi er mange der er virkelig stolte af dig.  
 
Adam Carton kæmpe for de Danske farver for første gang, Adam deltog i den Olympiske klasse K44 - 61 kg. 
Adam startede sin landsholds karriere i februar 2018, og har meget lidt kamp erfaring.  
 

Første kamp Ivan Torres Mexico 🇲🇽. 
Adam lægger ud med at prøve forskellige åbninger for at åbne kampen, Torres er hård og kontant i sine 
kontra spark, og kommer foran. Opgaven er ikke let for Adam, da Torres udnytter forspringet og lægger 
lang afstand og straffer når muligheden er der. Adam har valget at sætte tempoet op, eller lade kampen gå i 
gang, Adam vælger det første, og tager en større chancer, og det gør Adam helhjertet, det giver selvfølgelig 
også flere chancer til Torres der kommer yderligere foran.  
Kampen ender 23-3 til Mexico.  
Jeg vil gerne udtrykke min største respekt til Adam der aldrig var opgivende, du kæmpede med mandsmod, 
og præsterede flot imod end bedre kæmper end dig.  
Jeg ser frem til mange oplevelser i fremtiden med dig, virkelig flot debut. 
 
Para Taekwondo Landsholdstræner 
Bjarne Johansen 
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Para-EM i Bulgarien. 
10. juni 2018 

 

Pøj, pøj i dag Lisa og Adam. 
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Nyhedsbrev - Kamplandsholdet 
8. juni 2018 

 

2018 - Nummer 1 

Læs nyhedsbrevet HER 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/2018-06-07_Nyhedsbrev_LH_Kamp.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/2018-06-07_Nyhedsbrev_LH_Kamp.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/2018-06-07_Nyhedsbrev_LH_Kamp.pdf
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Lisa Kjær Gjessing jagter ottende 

mesterskabstitel i streg. 
7. juni 2018 

 

Taekwondokæmperen går efter at fortsætte stimen som ubesejret ved EM, der afvikles søndag den 
10. juni i Plovdiv, Bulgarien. Mesterskabet giver også international debut til 16-årige Adam Carbon. 

Siden 2013 har Lisa Kjær Gjessing været urørlig i international parataekwondo, hvor det er blevet til fire 
VM-titler og tre EM-guldmedaljer. Danskerens motivation fejler dog ikke noget forud for EM, hvor hun går 
efter at fortsætte dominansen. 
 
- Jeg forventer, at jeg vinder EM. Efterhånden er det da et delmål, at jeg ikke vil besejres. Det er stadig lige 
sjovt at kæmpe, og det giver et kick, siger Lisa Kjær Gjessing. 
 
Fire ud af verdens fem højest rangerede kvinder i Gjessings klasse K44 er med ved EM, heriblandt russiske 
Ayshat Ramazanova, som hun senest besejrede i VM-finalen sidste år. Mens de yngre konkurrenter har 
pudset formen af ved en række internationale stævner henover foråret, har den 39-årige danske 
verdensetter forberedt sig med intens fysisk træning på La Santa og sparring hjemme i Aarhus. 
 
- Formen er god, og det er vigtigt, da kamptiden er lavet om fra tre gange halvandet minut til nu fem 
minutter i træk med mulighed for at tage timeout. Jeg har kun prøvet det én gang før, og der synes jeg, folk 
generelt blev trætte hurtigere, siger hun. 
 
Debutant samler erfaring 
Hjemme har Lisa Kjær Gjessing i foråret fået ny sparringspartner i 16-årige Adam Carbon, der er født uden 
venstre hånd. Talentet er så stort, at landstræner Bjarne Johansen har taget ham med til EM i Plovdiv. 
 
- Han har brug for så meget erfaring, han kan få, og skal i gang med at samle point til verdensranglisten. 
Noget resultatmål har vi ikke, men Adam skal ud og styre så meget som muligt i duellerne og kampens 
tempo, siger Bjarne Johansen. 
 
Den danske trup ankommer til Plovdiv fredag den 8. juni. Lørdag skal Adam Carbon klassificeres, og begge 
atleter skal vejes og træne. Søndag afvikles EM over fire runder. 
 
Om Lisa Kjær Gjessing 
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Alder: 39 
Bopæl: Ry 
Klub: Risskov Taekwondo Klub 
Sportsklasse: K44 (under 58 kg) 
Handicap: Halvdelen af venstre underarm amputeret pga. kræft (2012) 
 
Om Adam Carbon 
Alder: 16 
Bopæl: Aarhus 
Klub: Viby Tang soo do/Aarhus Syd Tang soo do 
Sportsklasse: K44 (under 61 kg) 
Handicap: Født uden venstre hånd samt fire fingre på højre hånd 
 
Para Sport Danmark har stået for at sætte tekst og billede sammen,  
 
Ann Oxfeldt Olsen 
HB medlem 
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Opfølgning WTE Coachseminar fredag den 

6. juli 2018 i Rødovre. 
6. juni 2018 

 

Kære alle trænere og coaches. Emne: Her er en unik mulighed for at blive opdateret på de nye WT 
dommerregler der trådte i kraft den 1.juni 2018. Bak op om arrangement der for første gang 
afvikles i Danmark. Der er pt kun 5 tilmeldte  

Sted: Samme sted som DTaF’s sommerlejr.  
 
 
Time Schedule (Time-Schedule is a subject of change) 06 July 2018 08.30-09.30 Coaches’ Check-In* 09.30-
14.00 Seminar 14.00-15.00 Lunch Break 15.00-17.30 Seminar 17.30-18.00 Closure of Seminar/Certificates 
& Coach Cards collection  
 
Underviser: Det er selveste WTE dommerudvalgsformand Chakir Chelbat fra Trelleborg, Sverige.  
 
Pris: Ved godt at det koster 200 EUR, men så får du også WTE Coach Licens.  
 
Tilmeldingsfrist: 26.juni 2018. https://worldtaekwondoeurope.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-
by-etu/wte-coaches-seminardenmark  
 
Deltagere: Trænere og coaches også for trænere, som kun deltager i danske stævner. Udøvere kan også 
deltage med stor nytte, da de derved selv bliver opdateret.  
 
Spørgsmål rettes til:  
Formand Dansk Taekwondo Forbund  
Søren Holmgård Knudsen  
formand@taekwondo.dk  
+4524664872  
  

https://worldtaekwondoeurope.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/wte-coaches-seminardenmark
https://worldtaekwondoeurope.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/wte-coaches-seminardenmark
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Gradueringsseminar – hurtig aktion. 
2. juni 2018 

 

Husk tilmelding til årets gradueringsseminar på SummerCamp 2018. 

Seneste tilmelding er 23 juni 2018. 
Kurset afvikles Søndag d. 8. juli 2018 kl. 10.00 - 15.00 
Læs mere her: https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/ 
 
  

https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/
https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/
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Gp i Rom. 
29. maj 2018 

Så er registrering klart til grand prix. 

Mickey er ankommet mandag for at registre holdet. 
Resten af holdet kommer torsdag, bestående af Sarah, Bjarne og Lennart. 
Sarah kæmper lørdag i -57 
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Her en lille status fra mit første møde med 

landsholdsledelsen TEKNIK. 
27. maj 2018 

 

Kære alle. Fremmødte var: Ky-Tu Dang, Lis Borring, Kim Drube, Brian Louring 

Det var et rigtig positivt møde med LHL i dag, 
 
Mit først møde med dem alle samlet - Min strategi er, at udøverne kun skal tænke på at træne og forbedre 
sig mest muligt. 
 
Jeg fremlagde nogle ideer for LHL - og de kunne fortælle om deres ideer. 
 
Vi falder godt i hak og jeg er sikker på, at som tiden går bliver det til et kanon samarbejde med LHL og ikke 
mindst TEU TEKNIK når jeg får holdt møder med udvalget. 
 
Med venlig hilsen 
 
Brian Louring 
Talent/Elite teknik ansvarlig 
Poomsae 
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P-dommerkursus kamp 
26. maj 2018 

 

Dagens friske deltagere ved kampdommerkursus i Vanløse, der har både kæmpere, coaches og nye 
dommere klar til at komme på banen. 
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Livestreaming Open Danish Poomsae 2018. 
25. maj 2018 

 

Skulle du ikke have mulighed for at komme til Skanderborg I morgen? Så har DTaF lavet en aftale 
med DSN om at lave livestreaming fra 3 baner. 

Link HER 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0H5Oqxvqm_cnK8o3tiTjUfviugL9P2FG 
 
Ha en rigtig dejlig weekend og pøj, pøj til alle udøvere 
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
#dansktaekwondo 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0H5Oqxvqm_cnK8o3tiTjUfviugL9P2FG
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0H5Oqxvqm_cnK8o3tiTjUfviugL9P2FG
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Invitation til stævne dialogmøde 
23. maj 2018 

 

DTaF inviterer til dialogmøde angående stævne afviklingen i Danmark. 

Som en del af de nye strategiskespor og et generelt ønske om udvikling af vores stævner i Danmark, 
inviterer Dansk Taekwondo Forbund til stævne dialogmøde. På mødet vil klubberne have mulighed for at 
ytre deres holdninger og ønsker til fremtidige stævnestrukturer.  
 
Vi glæder os til en god dialog med klubberne, så vi sammen kan løfte stævne produktet i Danmark. Mødet 
vil blive varetaget af stævneansvarlig Marck Hansen og udviklingskonsulent Kasper Bolmgren  
 
Info: 
VEST 
Dato: søndag d. 24.06.18 
Tid: 10-13 
Sted: Vejle Taekwondo Klub  
Adresse: Horsensvej 74A, 7100 Vejle 
 
ØST  
Dato: søndag d. 01.07.18  
Tid: 10 - 13 
Sted: Rødovre Taekwondo Klub  
Adresse: Højnæsvej 61, 2610 Rødovre  
 
Tilmelding kan ske til Udvikling@taekwondo.dk, eller ved at trykke deltag på begivenheden på Dansk 
Taekwondo Forbunds Facebook side.  
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Taekwondo indtager youtube! 
18. maj 2018 

 

Tre super seje youtubere var forbi Gangnam Takewondo til en lille træning. 

Taekwondo er for alle både piger og drenge! og netop pigerne var i fokus da tre super seje youtubere, var 
forbi til Taekwondo træning i Lyngby.  
 
De tre Girl Troopers var igennem flere forskellige øvelser som Emma og Eva ,fra Gangnam Taekwondo, 
havde forberedt til dem. Udover øvelserne var der også plads til en snak om hvorfor Taekwondo også er 
fedt for piger. 
 
Du kan selv se hvordan det gik, ved at følge linket 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AFClWNujY_U 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AFClWNujY_U
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Træner 1 B udvidelse af tilmeldingsfrist 
17. maj 2018 

 

Fristen for tilmelding til kurset, i Tommerup 16/6-2018, er udvidet til søndag 20/5-2018. 
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Invitation til Dialogmøde omkring 

Udvikling Center Kamp på Fyn 
15. maj 2018 

 

Dato: 22. Maj kl. 17.00 Sted: Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C 

TEU vil gerne invitere ledelsen fra de fynske klubber til et dialogmøde omkring opstart af et nyt 
Udviklingscenter på Fyn. 
 
Program: 
Kl. 17.00 Velkomst 
Kl. 17.15 Krav og støtte fra DTaF v/ Tarik Setta 
Kl. 17.30 Succeskriterier for UC v/ Phi Nguyen 
Kl. 17.45 Dialog 
Kl. 20.00 Slut 
 
Tilmelding kan ske via email til phi@vejle-taekwondo.dk / mobil 61709680 
 
På forhånd mange tak, 
 
TEU Kamp 
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Dansk kampdommerudvalg på 

heldagsmøde i Nyborg. 
5. maj 2018 

 

Der arbejdes med planlægningen af årets dommerseminar og bl.a. implementering af ændringerne 
til Dommereglerne. 

Ændringerne forventes indført til WCTT i august.  
Nærmere information følger. 
 
Venlig hilsen  
Kampdommerudvalget 
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Så er det nye MyFightBook i luften. 
3. maj 2018 

 

En af de nye funktioner er til kæmperne, hvor de kan samle alt fra deres kampe, og dele med venner 
og familie (f.eks. uploade film og dele på Facebook). 

I forbindelse med "opstramningen" af persondataloven skal I uploade billeder af jer selv igen. 
 
Vær også opmærksom på: 
Opdater jeres lægeerklæringer .... nogle af dem er udløbet. 
 
Og, i den forbindelse, skal medlemmet selv betale fremover via det indbyggede betalingsmodul. 
For at undgå ”forvirring”, får vi ”rabat”, så der vil være ”betalt”, for allerede oprettede kæmpere, et år frem. 
 
Kontakt sekretariatet@taekwondo.dk ved eventuelle spørgsmål. 
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Samarbejde mellem klubber og forbund. 
3. maj 2018 

 

Få dit klub arrangement i forbundets kalender 

I forbindelse med Repræsentantskabsmødet d. 21. april 2018 i Hvidovre. Var der flere klubber der 
henstillede, om forbundet(DTaF) kunne være mere behjælpelig med udbredelse af informationer, omkring 
camps og andre Taekwondo arrangementer.  
 
Dansk Taekwondo Forbund ser meget positivt på dette, og vil derfor gerne være behjælpelige med at camps 
og arrangementer kan blive vist i forbundets kalender med tilhørende invitation. Derudover kan DTaF være 
behjælpelige med markedsføring på forbundets Facebookside samt vejledning i at sikre, at den ønskede 
dato ikke konflikter med andre arrangementer.  
 
Der er sendt infomation ud til alle klubber,om hvordan dette praktisk foregår. Skulle der stadig være 
spørgsmål, kontakt da udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, Udvikling@taekwondo.dk 
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WTBC dag 1 
25. april 2018 

 

Efter en fornuftig start på dette års WTBC har Danmark sikret sig de første 14 medaljer.  

Da dagen i dag kun var indledende til og med semifinaler, har følgende sikret sig bronze: 
Agnete Jensen - Female U30 
Lisa Lents - Female +30 
Benjamin Harder - Male U30 
Kim Nedergaard - Male +30 
Danish Hameed/Lærke Kamp Pair U17 
Caroline Amby/Caroline La Cour/Katharina Von Münchow Team Female U17 
 
Følgende har kvalificeret sig til guld/sølv finalen på fredag: 
Eva Sandersen - Female U17 
Annaline Søeberg - Female U30 
Charlotte Pedersen - Female +30 
Annaline Søeberg/Benjamin Harder Pair U30 
Lisa Lents/Kim Nedergaard Pair +30 
Danish Hameed/Emil Nørby/Johan Hollederer - Team Male U17 
Annaline Søeberg/Trine Banzon/Agnete Jensen - Team Female +18 
Charlotte Pedersen/Liv Panholm/ Lisa Lents - Team Female +18 
 
Dagen blev afsluttet med åbningsceremoni i den gamle middelalderby, hvor World Taekwondo 
Demonstration Team lavede en fantastisk opvisning og der blev gået parade gennem den gamle by, hvor 
alle nationer blev budt velkommen til Rhodos.  
 
I morgen står den på Freestyle disciplinen, hvor Danmark stiller med 4 udøvere.  
Johan Hollederer 
Emil Nørby 
Jesper Jeppesen 
Eva Sandersen 
 
Finalerne for freestyle bliver afviklet fredag og bliver sendt på direkte tv.  
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Ny bestyrelse klar! 
24. april 2018 

 

HB er klar! 

Ved repræsentantskabsmødet i Hvidovre lørdag d. 21 april. Blev der valgt nye medlemmer til 
hovedbestyrelsen. Den nye bestyrelse har allerede konstitueret sig og vi kan derfor præsenterer de 
personer der skal være med til at udvikle Dansk Taekwondo de næste år. 
 
Formand: Søren Holmgård Knudsen  
Udvikling: Søren Herlev Jørgensen 
Økonomi: Peter Ingtoft 
Stævner: Marck Gabriel Hansen  
Talent og Elite(Teknik): Brian Lauring 
Talent og Elite(Kamp): Tarik Setta 
Para Taekwondo og Anti Doping: Ann Oxfelt Olsen 
 
Hvis du eller din klub ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen, kan deres info findes under For klubber 
-> Kontakt. 
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Kurser 2019 
19. april 2018 

 

Manglende sted for afholdelse af kurser 2019. 

Kurser i 2019. 
 
Kære klubber. 
 
Som I kan se HER  
er der kurser, hvor vi mangler et sted at afholde dem. 
 
Det fremgår hvor, hvis der står "Ansøg stævne" udfor kurset (man trykker der, og udfylder klubbens data 
m.v.) 
 
Da vi gerne vil planlægge hurtigt, sættes denne deadline: 
 
Ansøgning om afholdelse af kurser 2019: 
Skal være sekretariatet i hænde senest 01/5-2018. 
 
Alle i 2019: 
1-2-Træner Sjælland 27-apr 
1-2-Træner Jylland/Fyn 15-juni 
1-2-Træner Sjælland 07-sep 
1A Sjælland 23-24-marts 
1A Sjælland 14-15-sep 
1B Sjælland 9-10-nov 
  

https://www.taekwondo.dk/kalender/kursuskalender/
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Det gode træningsmiljø for piger 
19. april 2018 

 

Center for ungdomsstudier og DIF sætter i en ny udgivelse fokus på træningsmiljøer for piger. 

De nyeste medlemstal fra 2017 viser at det generelt går bedre med idrætten i Danmark. Men der skal stadig 
et større fokus på aldersgrupperne 12-18 ÅR. Specielt pigerne i denne gruppe har brug for lidt ekstra, og 
derfor har CUR og DIF udgivet et nyt inspirations - og indsigts hæfte, der skal give trænere redskaber til 
bedre at forstå hvad der skal til for at skabe et godt træningsmiljø for pigerne. 
 
Hæftet kan downloades gratis her: 
https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/boern-s-og-s-unge/gode-s-idraetsmiljoer-s-piger 
 
Kontakt gerne udviklingskonsulent Kasper Bolmgren, hvis i har brug for sparring om netop jeres 
træningsmiljø. 
  

https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/boern-s-og-s-unge/gode-s-idraetsmiljoer-s-piger
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Vigtig information til klubberne. 
17. april 2018 

 

Nyt tiltag indenfor IT Persondataforordningen får virkning fra 25. maj 2018.  

Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men 
forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og 
sikkert.  
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Materiale til Rep. møde 2018 
13. april 2018 

 

Repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2018, kl. 10.00.  

Materialet er udsendt til klubberne. 
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Sommerlejr 2018 
6. april 2018 

 

Ny information om tilmelding til SummerCamp 2018. 
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Nyhedsbrev 
6. april 2018 

 

Det ugentlige nyhedsbrev udsendes IKKE mandag i uge 15. 

Vi skal lige have rettet formatet helt på plads efter ibrugtagning af den nye hjemmeside. 
Derfor udsendes ugebrevet IKKE mandag i uge 15. 
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Nyt referat 
2. april 2018 

 

Nyt referat fra stævnegruppen. 
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P-dommerkursus i kamp 26. maj 2018 
31. marts 2018 

 

Alle kan deltage i kurset. For at blive kampdommer skal man dog min. være 18 år og have grønt 
bælte. Kæmpere og coaches er også velkomne for at blive skarpere på kampregler.  

Er du til fart over feltet, spænding og hurtige beslutninger? 
Har du hvad der skal til for at dømme kamp i Taekwondo?, eller tænder du bare på at få kastet store 
udfordringer i hovedet? 
Så meld dig til dette kursus. 
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Kamplandsholdet til Senior-EM 2018 er 

udtaget 
27. marts 2018 

 

Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved Senior-EM 
2018. Senior-EM afholdes i Rusland, Kazan i perioden den 10.-13. maj 2018. 

Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 
- Riskov TKD, Sarah Mallykke, kg.-53 
-CPR City TKD, Louise Christensen, kg.-57 
-Aarhus Vest TKD, Jasmin Andersen, kg.-67 
-Frederikssund TKD, Mustafa Razai, kg.-58 
 
TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
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Udtagelseskriterier for U-21-EM-2018 og 

Cadet-EM-2018 er ændret. 
25. marts 2018 

 

Primærændring er, at vi nu har udvalgt de sidste 2 udtagelsesstævner for disse to mesterskaber. 
Herudover er dispensationskriteriet udvidet. 

Obs. for at vi i skrivende stund fortsat ikke kender datoen for cadet-EM og dette faktum kan medføre 
yderligere ændringer. 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
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DTaF - nyt tiltag indenfor IT 
23. marts 2018 

 

Hjemmesiden får et ”kraftigt” løft i udseende/brugervenlighed. Herunder understøttelse af diverse 
platforme. 
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Ansøgning om afholdelse af DTaF’s 

sommerlejr de næste 5 år frem. 
21. marts 2018 

 

Kære klubber Ansøgning om nedenstående år 2019 2020 afholdes i Esbjerg af Esbjerg Cheong Yong 
2021 2022 2023  

Sommerlejr afholdes som udgangspunkt i uge 28  
 
Ansøgningsfrist er den 1.maj 2018 
 
Motiveret ansøgning sendes til sekretariatet@taekwondo.dk  
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk  
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Kom nu Sjælland! 
18. marts 2018 

 

Vi skrev ud om ansøgningsfrist for afholdelse af kurser i 2018 og 2019. Men, der er IKKE kommet 
svar fra sjællandske klubber. 

Vi udvider derfor ansøgningsfristerne. 
 
Kære klubber. 
Som I kan se her: https://www.taekwondo.dk/kursuskalender.asp 
er der kurser, hvor vi mangler et sted at afholde dem. 
 
Det fremgår hvor, hvis der står "Ansøg stævne" udfor kurset (man trykker der, og udfylder klubbens data 
m.v.) 
 
Da vi gerne vil planlægge hurtigt, sættes disse deadlines: 
 
Ansøgning om afholdelse af kurser 2018: 
Skal være sekretariatet i hænde senest 31/3-2018. 
 
Ansøgning om afholdelse af kurser 2019: 
Skal være sekretariatet i hænde senest 31/3-2018.  
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Valg Repræsentantskabsmødet 2018. 
18. marts 2018 

 

Som I sikkert ved skal der i år vælges 4 nye samt 1 på genvalg til Dansk Taekwondo Forbunds 
Hovedbestyrelse. Det er vigtigt for alle i DTaF, at der opstiller folk, som har en eller flere 
kompetencer at byde ind med samt at man har en god sund interesse i at yde en indsats i DTaF’s 
hovedbestyrelse for alle i DTaF. Vi ønsker en god og bred diversitet i bestyrelsen som 
repræsenterer vores medlemskab i hensyn til køn, alder, baggrund, og bopæl. Nedenfor er nogle af 
de kompetencer vi efterspørger, du behøver ikke dem alle for at stille op    

Strategiske kompetencer. Eksempelvis stævneafvikling (Interesse i at gøre en forskel med udgangspunkt i 
DIF’s strategiske spor.) 
Idrætsfaglige Kompetencer: Eksempelvis Antidoping/sundhed samt Børn og Unge 
Kommunikation Kompetencer: Såvel internt i bestyrelsen som eksternt til klubber og andre 
Ledelsesmæssige kompetencer (Du skal synes om at lede og motivere udvalg) 
Forståelse for foreningsliv: Såvel i store som små klubber i hele DTaF 
Økonomisk Forståelse (Økonomisk indsigt og forståelse af vigtigheden af bl. DTaF’s budget) 
Visioner og innovations Kompetencer Høj arbejdsmoral. 
Eller har du lige nøjagtig den X-faktor, som DTaF har brug for 
 
I år er der en fantastisk mulighed for at få det afprøvet på en afkortet periode. Der er nemlig 2 der ”kun” 
skal vælges for et år samt 1 enkelt for 2 år. – De resterende er på 3 år. 
 
Så er du kvinde/mand? Ung/ældre så få endelig din klubformand til at indstille dig til en af de 5 poster. 
Fristen er den 24.marts 2018 til sekretariatet@taekwondo.dk  
 
Husk også at hovedbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet konstituere sig selv. Det eneste der ligger 
fast er formandsposten. – Alle andre funktioner er i spil. 
 
Skulle du have spørgsmål om hovedbestyrelsesarbejde er du meget velkommen til at kontakte formanden 
på mail formand@taekwondo.dk eller på telefon +45 2466 4872  
 
 
Med sportslig hilsen 
 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Senior EM 2018 kamp – du skal ansøge om 

udtagelse 
18. marts 2018 

 

Ansøgning om udtagelse til dette stævne skal indgives til TEU-Kamp senest søndag den 25. marts 
2018. 

Kvalifikationsperioden vedrørende Senior-EM i kamp 2018 er som bekendt afsluttet efter indeværende 
weekends Belgian Open 2018 i Belgien. 
 
Senior-EM afvikles i Kazan Rusland den 10.-13. maj 2018. 
 
Ansøgning om udtagelse til stævnet skal være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen ole.kn@live.dk 
senest søndag den 25. marts 2018 kl.17.59. 
 
Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet på forbundets hjemmeside 
Senior_udtagelseskriterier_mesterskaber_2018 HER 
Kun officiel klubleder kan indgive ansøgning om udtagelse. 
Det er en ansvarlig klubleder, som skal indgive ansøgningen. Vi accepterer ikke ansøgninger direkte fra 
kæmpere eller forældre / familie, der ikke er klubledere. 
 
Følgende dokumentation skal fremsendes 
I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter / oplysninger medsendes i 
udfyldt stand: 
1. Hvad bruger du dine 168 timer til HER 
2. Individuel udviklingsplan - DTaF HER 
3. Ugeplan HER 
4. Årsplan - periodisering HER 
5. Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier det vil sige de officielle resultatlister for 
kvalifikations stævnerne.  
6. Kopi af din kvittering / dokumentation på indbetalt kontingent til dit UC.  
7. Du skal angive hvilken vægtklasse der ønskes udtagelse i.  
8. Du skal angive navn / tilmelde den coach du ønsker, skal coache kæmper ved stævnet. Obs. Vi kan ikke 
garantere akkreditering for alle coaches, udtagelse af coach sker ud fra Reglement for DTaF.s 
kamplandshold  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/Senior_-_udtagelseskriterier_mesterskaber_2018_redigeret_marts_2018.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/Senior_-_udtagelseskriterier_mesterskaber_2018_redigeret_marts_2018.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/Hvad_bruger_du_dine_168_timer_til.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/Hvad_bruger_du_dine_168_timer_til.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/Individuel_udviklingsplan_-_DTaF.doc
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/Individuel_udviklingsplan_-_DTaF.doc
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/Ugeplan.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/Ugeplan.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/AArsplan_-_periodisering.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/UC/AArsplan_-_periodisering.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Reglement_for_DTaF.s_kamplandshold_-_justeret_okt_2017.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Reglement_for_DTaF.s_kamplandshold_-_justeret_okt_2017.docx
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Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er fuldt ud for egen regning og at DTaF. ikke yder økonomisk 
støtte til deltagelsen. 
 
Kæmper som ikke opfylder minimumskravet - dispensationskriteriet 
Hvis Jeres kæmper ikke opfylder minimumskravene for udtagelsen henvises, der til muligheden for 
ansøgning på dispensationskriteriet, som nævnt nederst i udtagelseskriterierne. Ansøgningen herom skal 
ligeledes være indgivet indenfor fristen nævnt ovenfor. 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
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Kære Taekwondo Danmark! 
16. marts 2018 
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Hvor har jeg glædet mig til at kunne skrive denne nyhed! Mit navn er Kasper Bolmgren og jeg er 
jeres nye Udviklingskonsulent.  

Jeg ser virkelig frem til, at arbejde sammen med HB og vores udvalg, men mest af alt ser jeg frem til at 
arbejde sammen med alle jer fantastiske taekwondo udøvere, ledere og 
trænere.  
I min optik er vores forbund unikt! De muligheder der er i taekwondo, om man er til traditionel, teknik eller 
kamp, er helt specielt og noget jeg ved vil understøtte den udviklingsrejse vi skal ud på de næste mange år. 
Den identitet og kant som Dansk taekwondo har, er for mig noget helt enestående og netop også derfor jeg 
har følt en dragende tilgang til sporten. Med det udgangspunkt I har skabt vil jeg ligge et stort arbejde i at 
både øst og vest kan mærke mit personlige drive og tilstedeværelse.  
Jeg tror på en stor synlighed og lydhørhed hvilket jeg vil bringe med mig rundt i det danske taekwondo 
landskab. 
 
Hvem er jeg? 
Jeg er uddannet Cand.Scient.Idræt og har samtidig diverse DIF kurser, herunder diplomtræneruddannelsen. 
Jeg kommer med en praktisk baggrund fra Amerikansk Fodbold, hvor jeg selv har været på landsholdet 
samt været landsholdstræner for juniorlandsholdet. Senest har jeg været projektmedarbejder og arbejdet 
med udvikling i Dansk Amerikanske Fodbold forbund (DAFF). 
Glæder mig til at komme i gang og I kan alle kontakte mig på udvikling@taekwondo.dk  
Sportslige hilsner 
Kasper 
  

mailto:udvikling@taekwondo.dk?subject=Kontakt
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WT Magazine 2018 
10. marts 2018 

 

Online version er tilgængelig. 

123 siders læsestof. God fornøjelse og god weekend + held og lykke til de udøvere, Coaches og dommere, 
der er til Dutch Open :-) :-)  
http://www.worldtaekwondo.org/magazine/ 
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Stævneadministrator Kamp har valgt at 

stoppe. 
10. marts 2018 

 

Dorte Sørensen har valgt at stoppe som stævneadministrator Kamp pr. dags dato. 

DTaF vil gerne takke Dorte for hendes store arbejdsindsats. 
Stævne administratorens rolle vil blive midlertidigt bliver overtaget af Sekretariatsleder Jan Jørgensen og 
formand Søren Holmgård Knudsen. 
Stævneområdet er et vigtigt aktivt for DTaF – Efter Repræsentantskabsmødet vil den nye Hovedbestyrelse 
sætte fokus på stævneafvikling Kamp og Teknik. 
Stillingsopslag vil komme efter Repræsentantskabs møde 2018 
Spørgsmål vedr. denne info samt stillingen kan rettes til: 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
Søren Holmgård Knudsen 
2466 4872 
formand@taekwondo.dk  
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Edina Lents udnævnt til medlem af WT 

Poomsae Commitee. 
8. marts 2018 

 

Det vidner om stor tiltro til Edina og DTaF’s evner i internationalt arbejde.  

Som formand er jeg utrolig stolt over at DTaF, som et lille land kan være med til at præge udviklingen 
indenfor Poomsae. 
Det giver os også et godt og grundig viden frem mod VM2020 i Vejle 
Endnu engang kæmpestort tillykke Edina 
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbun 
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Rep. 2018 
6. marts 2018 

 

Find materialet herunder. 

Materiale til repræsentantskabsmødet 2018 kan findes HER. 
https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/ 

 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/
https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep.moeder-oekonomi/
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Udtagelseskriterier. 
5. marts 2018 

 

Udtagelseskriterierne for Senior-EM, U-21-EM og Cadet-EM 2018 er blevet justeret i forhold til 
dispensationskriteriet. 
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Afholdelse af kurser 2018 og 2019. 
3. marts 2018 

 

Kære klubber. 

Som I kan se her: https://www.taekwondo.dk/kursuskalender.asp 
er der kurser, hvor vi mangler et sted at afholde dem. 
Det fremgår hvor, hvis der står "Ansøg stævne" udfor kurset (man trykker der, og udfylder klubbens data 
m.v.) 
 
Klubberne er allerede begyndt at ansøge om afholdelse af disse. 
 
Da vi gerne vil planlægge hurtigt, sættes disse deadlines: 
 
Ansøgning om afholdelse af kurser 2018: 
Skal være sekretariatet i hænde senest 16/3-2018. 
 
Ansøgning om afholdelse af kurser 2019: 
Skal være sekretariatet i hænde senest 31/3-2018. 
  



124 
 

Landsholdstræner kamp - ny 

ansøgningsrunde. 
28. februar 2018 

 

I fortsættelse af det for nylig afholdte dialogmøde mellem TEU-kamp og Udviklingscentrenes 
ledelser og sportschefer om landsholdstrænerstillingen har TEU-kamp besluttet at udvide 
ansøgningsfristen. 

Vi ønsker at udvide ansøgerfeltet til stillingen som landsholdstræner. 
 
Kvalificerede kandidater opfordres til at ansøge om stillingen. 
Ansøgningen skal senest være indgivet til leder at TEU Tarik Setta tirsdag den 20. marts 2018 pr e-mail 
kamp@taekwondo.dk 
Der henvises til det tidligere opslåede stillingsopslag 
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2018/stilling-landsholdstraener.pdf 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2018/stilling-landsholdstraener.pdf
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REMINDER+Lokalitet: Indbydelse til 

arbejdsgruppe vedrørende teknik UC 

koncept 3.0 
12. februar 2018 

 

Som aftalt til dialogmødet i december 2017, indbydes hermed til en arbejdsgruppe vedrørende 
Udviklings Center koncept 3.0 for teknik. 

Gruppen mødes lørdag d. 3.3.18 kl 10-16. 
 
Roskilde Taekwondo Klub 
Københavnsvej 106H 
4000 Roskilde  
 
Hvis du har interesse for for teknik, og ønsker at være med til at præge fremtiden i teknik, så deltag i denne 
arbejdsgruppe. 
 
Hver klub og udviklingscenter kan stille med een repræsentant, og denne skal enten være teknikinstruktør, 
udøver på bruttolandshold eller bestyrelsesmedlem. 
Personen skal være over 16 år. 
 
Tilmelding til arbejdsgruppen skal ske via dette link, som henviser til et google regneark (man behøver ikke 
google log-in): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jb4vtK-
oE7kyEn3PPe1tKEEI_3Lw7b9bBOwwuMZBGS4/edit?usp=sharing 
 
Tilmeldingsfrist er 15.februar. 
Der kan maks deltage 20 personer til mødet, det er "først-til-mølle-princip" (obs: der er automatisk log på 
google regneark, så alle ændringer kan følges i historik). 
Er der stor interesse, kan du skrive dig på venteliste - så bliver du kontaktet, hvis der kommer ledige 
pladser. 
 
DTaF er vært ved frokost, kaffe/the m.m. undervejs. Bliver du forhindret i fremmøde, bedes du melde afbud 
senest d. 23.2.18 til 
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markleelarsen@gmail.com 
Er du på dagen forhindret pga sygdom, bedes du hurtigst muligt orienterer via ovenstående e-mail. 
Ved udeblivelser uden afbud vil klubben efterfølgende få tilsendt en regning på 300 kr for at dække 
forplejning. 
 
Velmødt til et konstruktivt møde. 
 
 
med venlig hilsen, 
TEU 
Charlie Kieler 
 
Mark Lee Larsen 
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Dansk Taekwondo Forbund og ADD. 
8. februar 2018 

 

DTaF og Anti Doping Danmark(ADD) vil fra nu og fremadrettet fokusere mere på oplysning vedr. 
Anti Doping. 

Som en start har vi lagt ADD logo direkte på forsiden af DTaF’s hjemmeside. 
 
Ved klik på ADD logo får I alle en kort og præcis vejledning vedr. brug af medicin og kosttilskud.  
 
Vi håber med denne start at klæde udøvere, trænere og klubberne bedre på. 
 
En direkte årsag til denne fokus er direkte den uvidenhed, som hovedparten af de dopingtestede(gjaldt 
såvel kamp som teknik) ved DM 2017 gav udtryk for overfor ADD’s dopingkontrol. 
 
Repræsentanterne fra ADD var direkte chokerede over, at de udøvere der blev udtaget var meget 
forbavsede over, at der ved et DM var dopingkontrol.  
 
Det fortalte så bare at på dette punkt var der plads til forbedring i DTaF. 
 
DTaF er derfor i samarbejde med ADD gået i gang med at få alle DTaF’s medlemmer, trænere og klubber til 
at få mere kendskab til, hvad der er tilladt/ulovligt. 
 
Ved eventuelle spørgsmål kontakt da: formand@taekwondo.dk  
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Guld ved President’s Cup 
4. februar 2018 

 

Søndagens resultat 

På sidstedagen ved WTE President’s Cup havde Danmark kun en enkelt udøver i Poomsae-konkurrencen, 
den 11-årlige Nete Brønnum-Carlsen i klassen for Cadet Piger 7-11 år. Resultatet blev en flot Guldmedalje 
til Nete, der opnåede dagens højeste score blandt samtlige udøvere. 
 
Status efter WTE Cadet President’s Cup er således at Danmark vandt 4 Guld og 5 Bronzemedaljer, hvor 
samtlige danske cadetter vandt medalje i alle de grupper og kategorier de var tilmeldt i.  
 
De danske cadetter kan således tage stolte hjem til Danmark og den høje standard blandt de yngste danske 
udøvere lover godt for fremtidens elite. 
 
Med venlig hilsen; 
Kim Drube 
  



129 
 

Cadet President’s Cup Poomsae 
4. februar 2018 

 

Resultater 

GULD: 
Silje Liborius Jensen - Individuel 
Bastian Tingaard Byrgesen - Individuel 
Camille La Cour/Bastian Thinggaard Byrgesen - Pair 
 
BRONZE: 
Camille La Cour - Individuel 
Victor Frisch Schultz - Individuel 
Nikolaj Amby - Individuel 
Silje Liborius Jensen/Nikolaj Amby - Pair 
Nikolaj Amby - FreeStyle Individuel 
 
“Fuldt hus“ for de danske cadetter på stævnets første dag med guldmedaljer i de 3 officielle Cadet-klasser 
for hhv. Individuel A piger (12-14 år), Individuel A Drenge (12-14 år) og Pair A (12-14 år). Stærkt gået! 
 
Alle de danske cadatter fik stor ros af de 4 koreanske poomsae-dommere - og flere af vores modstandere... 
De danske cadetter har i dag bevist at de er blandt Europas absolut bedste. Stort tillykke !!! 
I morgen skal Nete Brønnum-Carlsen i aktion i sin individuelle klasse for Cadet Piger 7-11 år... 
 
Med venlig hilsen; 
Kim Drube 
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Danske Poomsae Landshold US Open 2018 
4. februar 2018 

 

Resultater 

Guld: 
Eva Sandersen Indv.Junior Dame 
Eva i Synkron Team Junior Dame 
Annaline Søberg Indv. Senior -30 Dame 
 
Bronze: 
Eva Sandersen Freestyle Indv. Junior Dame 
 
Finalrunde: 
Lærke Kamp 5.pl. Indv. Junior Dame 
Emil Nørby 8.pl. Indv. Junior Herre 
Emil Nørby 6.pl. Freestyle Indv. Junior Herre 
Nikolai Kronborg 8.pl. Indv. Senior -30 Herre. 
 
Med sportslig Hilsen 
Ky-Tu Dang. 
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Vedrørende kampstævner 
1. februar 2018 

 

Dansk Taekwondo Forbund investerer hele tiden i nyt udstyr.  

Men nu er tiden kommet, hvor det Daedo-udstyr, vi har kørt med, er ved at blive faset ud, fordi der længe 
har været en ny generation. Vi kan derfor ikke længere supplere vores veste og hjelme.  
 
Desværre er sådan noget udstyr meget, meget dyrt, og derfor er der ikke råd til at skifte det hele ud på én 
gang! Vi er derfor nødt til at gøre det i etaper, og vi har nu taget hul på første etape:  
 
I første omgang er der købt udstyr, så vi kan køre senior- (og evt. veteran-)klasser med det nye Generation 
2 Daedo (har man kæmpet i udlandet, har man måske allerede kæmpet med det).  
Så fra og med Esbjerg-stævnet den 24. februar vil senior- og veteran-klasserne blive kæmpet med 
Generation 2-udstyr.  
 
Det betyder ikke nødvendigvis noget for den enkelte kæmper: man kan godt bruge sine generation1-
sokker, men skal man ud og investere, er det en god idé at købe generation2.  
 
Med venlig hilsen  
Dorte Sørensen, DTaF Stævneadministrator, Kamp.  
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Kamplandsholdet til Junior-VM 2018 er 

udtaget. 
31. januar 2018 

 

Politisk udvalg TEU-kamp har udtaget de kæmpere, som skal repræsentere Danmark ved junior-VM 
2018. 

Junior-VM afholdes i Tunesien, Hammamet i perioden den 09-13. april 2018. 
 
Følgende kæmpere er udtaget til landsholdet: 
- Amager TKD, Shantelle Tolentino Mendoza, kg.-44 
-Albertslund TKD, Jade Castillo, kg.-46 
- Risskov TKD, Mansouria Derai, kg.-52 
- Risskov TKD, Amina Khouani kg.-55 
- Esbjerg City TKD, Kathrine Kamp Nordentoft Frederiksen kg.-59 
 
- Hwarang Rødovre TKD, Ricki Farnes, kg.-45 
- Hwarang Rødovre TKD, Tobias Hyttel, kg.-48 
- Hwarang Rødovre TKD, Lucas Klint Dehn, kg.-55 
- Nørrebro TKD, Junas Shareef, kg.-73 
 
TEU-kamp ønsker kæmpere og klubber tillykke med udtagelsen. 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
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DM 2018 og 2019 er fordelt. 
31. januar 2018 

 

Efter ansøgning fra 4 klubber har Hovedbestyrelsen her i lørdags fordelt DM 2018 og 2019. 

2018 gik til Solrød og Nørrebro TKD Klubber med afholdelse i Solrød den 17.11.2018. 
2019 gik til Fredericia TKD Klub medafholdelse i Fredericia den 16.11.2019. 
 
Vi ønsker klubberne tillykke og ser frem til afviklingen 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 
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Uddannelse i Dansk Taekwondo Forbund. 
30. januar 2018 

 

Vores ansvar som træner er betydelig større end vi regner med i vores hverdag. Vi kan ikke blot 
kopiere vores egen træner og de træninger vi selv bliver udsat for. Vores elever er måske en anden 
målgruppe end os selv samt vi er en anden personlighed. 
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Medlemstal ultimo januar 2018. 
29. januar 2018 

 

Vi er nu oppe på at have knap 4000 medlemmer. 

Vi kan se, at klubberne er godt i gang med registreringen af 2018 licenser. 
 
Ud af de cirka 100 klubber, har cirka 80 været i gang, siden ”Licens_2018” blev åbnet midt i november 
2017.  
 
De resterende klubber bedes være opmærksom på, at ingen af deres medlemmer er forsikrede, ikke kan 
deltage i arrangementer/gradueringer m.v. 
 
Alle klubber gøres endvidere opmærksom på deadlinen 31/1-2018 for indberetning af medlemstal til DIF. 
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Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) søger en 

udviklingskonsulent 
28. januar 2018 

 

Vil du være med til at udvikle og styrke taekwondo-sporten i Danmark igennem de mere end 100 
klubber fordelt over hele landet 

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/Stillingsopslag_udviklingskonsulent_2018_-

_Endelig_v2.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/Stillingsopslag_udviklingskonsulent_2018_-_Endelig_v2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/Stillingsopslag_udviklingskonsulent_2018_-_Endelig_v2.pdf
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Danish Taekwondo Federation (DTaF) is 

looking for a new National Sparring Coach 
25. januar 2018 

 

As part of the Federation’s national strategy, DTaF would like to announce an opening for a new 
National Coach in Sparring. The National Coach’s primary function will be to select and coach the 
Senior Division National Team, along with ensuring a positive transition from Junior to Senior 
levels. 

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/DTaF-landsholdstraener-engelsk.pdf 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Nyheder/2018/DTaF-landsholdstraener-engelsk.pdf
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1-2 trænerkursus 
21. januar 2018 

 

Afholdt i Vejle 2018-01-20 
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Junior VM 2018 kamp – du skal ansøge om 

udtagelse 
21. januar 2018 

 

Ansøgning om udtagelse til dette stævne skal indgives til TEU-Kamp senest søndag den 28. januar 
2018. 

Kvalifikationsperioden vedrørende Junior-VM i kamp 2018 er som bekendt afsluttet efter indeværende 
weekends Keumgang Open 2018 i Belgien. 
 
Junior-VM afvikles i Tunesien den 9.-13. april 2018. 
 
Ansøgning om udtagelse til stævnet skal være indgivet til TEU-kamp på e-mail-adressen ole.kn@live.dk 
senest søndag den 28. januar 2018 kl.17.59. 
 
Der henvises til udtagelseskriterierne for stævnet HER 
 
Kun klubleder kan indgive ansøgning om udtagelse 
Det er en ansvarlig klubleder, som skal indgive ansøgningen. Vi accepterer ikke ansøgninger direkte fra 
kæmpere eller forældre / familie, der ikke er klubledere. 
 
Følgende dokumentation skal fremsendes 
I forbindelse med ansøgning omkring udtagelse, skal følgende dokumenter / oplysninger medsendes i 
udfyldt stand: 
1. Hvad bruger du dine 168 timer til  
2. Individuel udviklingsplan - DTaF  
3. Ugeplan  
4. Årsplan - periodisering  
5. Dokumentation for opfyldelse af udtagelseskriterier det vil sige de officielle resultatlister for 
kvalifikations stævnerne.  
6. Kopi af din kvittering / dokumentation på indbetalt kontingent til dit UC.  
7. Du skal angive hvilken vægtklasse der ønskes udtagelse i.  
8. Du skal angive navn / tilmelde den coach du ønsker, skal coache kæmper ved stævnet. Obs. Vi kan ikke 
garantere akkreditering for alle coaches, udtagelse af coach sker ud fra Reglement for DTaF.s 
kamplandshold  

https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/Udtagelseskriterier_junior_vm_2018_redigeret.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2017/Udtagelseskriterier_junior_vm_2018_redigeret.pdf
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Hvad_bruger_du_dine_168_timer_til.docx
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Individuel_udviklingsplan_-_DTaF.doc
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/Ugeplan.docx
http://www.taekwondo.dk/files/Forbund/Dokumenter_div/2016/UC/AArsplan_-_periodisering.docx
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Det præciseres venligst, at stævnedeltagelsen er fuldt ud for egen regning og at DTaF. ikke yder økonomisk 
støtte til deltagelsen. 
 
Kæmper som ikke opfylder minimumskravet - dispensationskriteriet 
Hvis Jeres kæmper ikke opfylder minimumskravene for udtagelsen henvises, der til muligheden for 
ansøgning på dispensationskriteriet, som nævnt nederst i udtagelseskriterierne. Ansøgningen herom skal 
ligeledes være indgivet indenfor fristen nævnt ovenfor. 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
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Indbydelse til arbejdsgruppe vedrørende 

teknik UC koncept 3.0 
21. januar 2018 

 

Som aftalt til dialogmødet i december 2017, indbydes hermed til en arbejdsgruppe vedrørende 
Udviklings Center koncept 3.0 for teknik. 

Gruppen mødes lørdag d. 3.3.18 kl 10-16. 
Sted tilgår. 
 
Hvis du har interesse for for teknik, og ønsker at være med til at præge fremtiden i teknik, så deltag i denne 
arbejdsgruppe. 
 
Hver klub og udviklingscenter kan stille med een repræsentant, og denne skal enten være teknikinstruktør, 
udøver på bruttolandshold eller bestyrelsesmedlem. 
Personen skal være over 16 år. 
 
Tilmelding til arbejdsgruppen skal ske via dette link, som henviser til et google regneark (man behøver ikke 
google log-in): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jb4vtK-
oE7kyEn3PPe1tKEEI_3Lw7b9bBOwwuMZBGS4/edit?usp=sharing 
 
Tilmeldingsfrist er 15.februar. 
Der kan maks deltage 20 personer til mødet, det er "først-til-mølle-princip" (obs: der er automatisk log på 
google regneark, så alle ændringer kan følges i historik). 
Er der stor interesse, kan du skrive dig på venteliste - så bliver du kontaktet, hvis der kommer ledige 
pladser. 
 
DTaF er vært ved frokost, kaffe/the m.m. undervejs. Bliver du forhindret i fremmøde, bedes du melde afbud 
senest d. 23.2.18 til 
markleelarsen@gmail.com 
Er du på dagen forhindret pga sygdom, bedes du hurtigst muligt orienterer via ovenstående e-mail. 
Ved udeblivelser uden afbud vil klubben efterfølgende få tilsendt en regning på 300 kr for at dække 
forplejning. 
 
Velmødt til et konstruktivt møde. 
 
 
med venlig hilsen, 
TEU 
Charlie Kieler 
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DTaF søger ny landsholdstræner for kamp 
18. januar 2018 

 

Som led i forbundets sportslige strategi, opslår DTaF hermed stilling omkring ny landsholdstræner 
for kamp. Landsholdstrænerens primære funktion vil være at udtage og træne seniorlandsholdet, 
samt sikre en god overgang fra junior til seniorrækkerne. 
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Repræsentantskabsmøde 2018 
18. januar 2018 

 

Kære alle klubber. Det årlige Repræsentantskabsmøde er sat til lørdag d. 21. april 2018, og vil blive 
afholdt på Scandic, Hvidovre 

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet 21. april 2018: 
 

1. Forslag, lovforslag og lovændringsforslag skal, for at blive optaget på dagsordenen, skriftligt være Dansk 
Taekwondo Forbunds sekretariat i hænde senest d. 31. januar 2018, og vil blive udsendt sammen med 
indkaldelsen. 

2. Forslag kan stilles af Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt klubber underskrevet ved formanden. 

3. Forslag bedes indsendt pr. e-mail til sekretariatet@taekwondo.dk  

Skabelon i nedenstående link bedes anvendt ved indsendelse af forslag. 
Direkte link: HER 
 
Med sportslig Hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/Lovforslag_skabelon.doc
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/Lovforslag_skabelon.doc
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DTaF har stoppet samarbejdet omkring UC 

Elite Vest. 
16. januar 2018 

 

Det meddeles hermed, at DTaF's samarbejde omkring UC Elite Vest er bragt til ophør. 

Elite Vest er således ikke længere et godkendt Udviklingscenter under DTaF. 
Klubber med udøvere i det tidligere udviklingscenter, henvises til at benytte øvrige DTaF. godkendte 
Udviklingscentre i Danmark. 
 
På TEUs vegne 
Tarik Setta 
mail: kamp@taekwondo.dk  
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Information om stævne-deltagelse. 
16. januar 2018 

 

Der har været en del spørgsmål omkring hvem der må deltage til Cup-stævner og de øvrige stævner 
i Danmark. 

Det er meget vigtigt for den arrangerende klub at der kommer nok deltagere, og vi ikke er nødt til at aflyse 
stævnerne, så derfor gøres der opmærksom på at alle må deltage i et begynder/øvet stævne (uanset Cup 
eller Cup+), uanset om man er på BLH eller Talenthold. 
 
Håber det fjerner forvirringen. 
 
Med venlig hilsen 
Anders Banzon 
Stævneadministrator-teknik 
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DTaF kamp deltager ikke i Multi-EM 

stævnet den 31.5.2018-10.6.2018. 
14. januar 2018 

 

TEU-kamp meddeler hermed, at vi har besluttet at DTaF. ikke deltager i det af WTE ny-
proklamerede Multi-EM, som er planlagt til afholdelse den 31.5.2018-10.6.2018. 

Det er et helt nyt mesterskab som WTE lancerer, som retter sig mod alle aldersgrupper i kamp og teknik. 
 
Da det er første gang stævnet planlægges afholdt og vi b.la. ikke på nuværende tidspunkt kender 
destination eller andre oplysninger om stævneformen, har vi i TEU kamp valgt at prioritere de mere 
etablerede mesterskaber i 2018. DTaF. deltager således ikke i begivenheden i 2018 indenfor kampsiden. 
 
I 2018 prioriterer vi de mere etablerede mesterskaber for de forskellige aldersgrupper. Det vil sige at vi 
prioriterer deltagelse i følgende mesterskaber i 2018: 
Senior-EM den 10.5.2018-13.5.2018 
Junior VM den 9.4.2018-13.4.2018 
Cadet-EM, dato ikke offentliggjort. 
U-21-EM, dato ikke offentliggjort. 
 
På TEU-kamps vegne 
Ole Knudsen-Nielsen 
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Sport 2017 den 6. januar 2018 
5. januar 2018 

 

Lisa Kjær Gjessing er nomineret til kulturministerens Parasportspris 2017. 

Se link her: 
https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/tre-nominerede-til-kulturministerens-
parasportspris-2017/1/1/ 
 
 
Lisa deltager også i selve showet. Det gør Lisa sammen med Mathilde Genc, fra Risskov Taekwondo klub 
 
Showet kan ses direkte på DR 1, lørdag den 6. januar 2018 kl. 21.00 – 23.10. 
 
God fornøjelse og Pøj, pøj til at Lisa modtager prisen i et stærkt selskab 
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
formand@taekwondo.dk  
 


