
 

 

 

Vejledning til klubberne vedr. ansøgning til GAM/ GOM pr. 1.februar 

2023: 

Der er 2 måder at oprette/forny medlemskab i WT-GMS. Klubberne nu selv kan oprette nye medlemskaber 

samt fornyelse, eller også at få DTaF til det. 

Klubberne (kun klubbernes CLUB ADMIN) kan selv at gøre det: 

Se vejledning her:  

(1163) World Taekwondo Licences Registered - Ordering New Members Registered - YouTube (nye) 

 (1163) Member Licence Renewal by Admins - YouTube (fornyelse) 

Klubber betaler direkte til WT GMS. 

Det er stadig gældende at: 

• Man kan kun bestille for 1 år af gangen 

• ID-kort udgår og skal ikke bestilles! 

 

OBS! Der gøres opmærksom på at ekspeditionstiden er op til 1 uge fra der er betalt (både DTaF og WT GM) 

skal godkende oprettelse/fornyelse samt upload). 

 

Hvis man opretter en person som ikke er medlem af DTaF tilbageviser DTaF med det samme. 

For ansøgning om GAM (Global Athlete Membership) eller GOL (Global Official Membership) skal følgende 

uploades eller indsendes til support@taekwondodenmark.dk 

• Pasfoto i farve som JPG-fil i præcis 236x295 pixels på hvid baggrund, uden hovedbeklædning eller 

solbriller 

• Kopi af pas (dansk indrejsepas) i jpg- eller pdf-fil 

• Kopi af Kukkiwon Certifikat (Det lille) (gælder ikke kup-graduerede). 

• Kopi af bankoverførsel af 250,00 kr. pr. GAM/GOM licens. (Kun hvis man ønsker, at DTaF skal sørge 

for oprettelse/fornyelse). 

• Dokument med personoplysninger (se hvilke det er for oplysninger neden for dette). Du kan bruge 

det som huskeskema 

 

Husk de forskellige ting skal indsendes som enkelte særskilte dokumenter. De må således ikke indsendes 

som et samlet pdf dokument. – De må gerne indsendes som zip-fil. 

https://www.youtube.com/watch?v=I128wOImDeI
https://www.youtube.com/watch?v=o7iL7aO8tqA&t=1s


 

Liste med følgende personoplysninger: 

Fulde navn 
 
Fødselsdato 
 
Adresse (komplet postadresse) 
 
Region 

• Hovedstaden 

• Midtjylland 

• Nordjylland 

• Syddanmark 

• Sjælland 
 

E-mailadresse (skal være unik = flere brugere af WT GMS må ikke bruge den samme mailadresse) 
 
Telefonnummer 
 
Bæltegrad (Kup, Poom eller Dan) 
 
Klubnavn 
 
Pasnummer 
 
Pas udstedelsesdato 
 
Pas udløbsdato 
 
Kukkiwon certifikatnummer 
 
Vælg primær rolle: 
Athlete eller Coach 
 
Vælg disciplin: 
Kyorougi/Poomsae/Para-Taekwondo 
 
Betaling: 

Til DTaF’s konto : 
Sydbank A/S - Reg.: 7703 kontonummer: 0001104755 eller  
DTaF Mobile Pay: 
92680 
 
Priserne er pr. 1.februar 2023: 
1 år 30 EUR = 250 DKK, der er lagt et administrationsgebyr på. 
 

 

 



 

Hvis klubberne bestiller direkte uden om DTaF: 

Membership Fees (New or Renew) 0 EUR 

WT Global Membership Fees (kræves til stævner) 30,00 EUR 

 

OBS Fysiske ID-kort: 

Udgår og skal IKKE bestilles! 

 

Indsend kopi af betaling sammen med de andre filer 

Så skal I huske at gemme den kvittering, I får pr mail fra WTF. Den indeholder password og login til jeres 

licens, som I efterfølgende selv skulle være i stand til at administrere. 

 

Fornyelse/Genbestilling 

Hvis man skal have fornyet sin GAM / GOM licens, skal der kun indsendes: 

• DEN-xxxx nummer 

• Navn 

• evt. ændringer: Ny adresse, pas fornyet, fået en anden grad (nyt Kukkiwon certifikat) – Indsend de 

nye dokumenter sammen med nyt billede, hvis du ønsker dette 

• Endvidere skal man selvfølgelig huske at indbetale de 30 EUR eller 250,00 kr. 

 

Yderligere information: 

Søren Holmgård Knudsen 

2466 4872 

support@taekwondodenmark.dk 

 


