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Til: xx kommune 
Fra: Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) 
 
Emne: Forhold for xx Taekwondo klub 
 

Indledning 
I min egenskab af breddekonsulent for DTaF, har jeg lige været på klubbesøg i xx Taekwondo klub. 
Mit indtryk af klubben er, at den er yderst velfungerende, der er stor opbakning fra forældre, og der er et 
særligt stort socialt engagement. 
 

Beskrivelse 
Ved at give eleverne mulighed for at træne Taekwondo et par gange om ugen, får de chanchen for at få en 
indholdsrig hverdag med en sund fritidsinteresse der kan bidrage til, at give dem et tiltrængt åndehul, for 
de problemer de hver især tumler med til hverdag. 
Udover de "almindelige" elever, har forbundet og klubben stor fokus på "utilpassede unge" samt 
integration af unge med anden etnisk herkomst end dansk. 
En vigtig forudsætning for at kunne blive integreret ordentligt i det danske samfund er, at man får de unge 
med i det danske foreningsliv. Nydanske børn og unge er i dag underrepræsenteret i de danske foreninger 
– hvilket er underminerende for integrationen, da foreningslivet i Danmark i høj grad bidrager til at skabe 
sociale fællesskaber og sammenhængskraft i samfundet. Foreningerne tilbyder et værdi- og 
interessefællesskab, der går på tværs af sociale, politiske og etniske skel. Man er sammen, fordi man deler 
samme interesser, og man bliver accepteret ud fra fællesskabets værdier. Netop denne fællesskabsfølelse 
og respekt for kollektivets regler og normer er en forudsætning for medborgerskab. 
Vi ønsker at motivere de unge til, at fortsætte træningen i den lokale taekwondoklub og på sigt, at deltage 
aktivt i den demokratiske proces i lokalforeningen.  
 
Dansk Taekwondo Forbund har gode erfaringer med at integrere nydanskere og børn/ unge fra sociale 
belastede boligområder i deres klubber i hovedstadsområdet. 
Vi sigter derfor mod, at de erfaringer vi har i på dette område bruges rundt omkring i landet – med 
udgangspunkt i at integrere unge nydanskere og unge fra socialt belastede boligområder i det danske 
foreningsliv, samt tilbyde dem en sund og kreativ fritidsbeskæftigelse.  
 

Vores formål 
At give de unge en god oplevelse i et uformelt miljø 
At lære de unge at indgå i en gruppe og dermed styrke de sociale kompetencer.  
At skabe netværk og venskaber mellem børn i området, at styrke viden om og interesse for andre gennem 
fokus på ligeværdighed og generel forståelse.  
At de unge udvikler kendskab til taekwondo som en potentiel fritidsaktivitet og til fritidsaktiviteter generelt.  
At præsentere de unge for de mange muligheder og tilbud, som det danske foreningsliv rummer. 
 
xx Taekwondo klub bidrager i meget høj grad til alt dette. 
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De fysiske rammer m.v 
 
Et andet aspekt ved Taekwondotræningen er rammerne. 
Det er næsten et krav at der er spejle på væggene. Dette til at finjustere teknikkerne, især hvis man som xx 
Taekwondo klub deltager i nationale og internationale mesterskaber. 
Det er næsten et krav at der er måtter på gulvene. Vi kan ikke være bekendt at "tilbyde" eleverne 
sportsskader, når de f.eks øver flyvende baglæns spark. 
Til brug for træningen, er der behov for en masse udstyr. Dette kunne f.eks, være 50 kampveste, 50 
sparkepuder samt meget andet. Hertil kræves fornuftig mulighed for opbevaring. 
På grund af vores bælteprøver (typisk hver 3 måned) samt særlig intens træning op til stævner (og dem er 
der mange af), er det meget vigtigt at der altid er adgang til træningslokalerne (inklusive weekends m.v.) 
Det er altafgørende at træningen ikke f.eks. aflyses p.g.a. at der afholdes eksamen i gymnastiksalen. 
Nederst er vedhæftet nogle billeder fra de fremragende rammer xx Taekwondo klub træner i for 
øjeblikket. Rammer som forbundet vurderer kan medvirke til at skaffe mange medaljer til klubben. 

 

Problem: 
Klubben betaler en månedlig husleje på 15.000,- 
Klubben får ikke tilskud fra kommunen. 
Hvis disse forhold fortsætter, må klubben formentlig lukke (måske allerede i år). 
 

Konklusion: 
Andre foreninger har allerede lånt de nye faciliteter, bl.a. fordi de ikke kan træne på de hårde gulve der 
ellers tilbydes: Brasiliansk kampsport (capoeira) og Ungdomsskolen selvforsvarskurser. 
 
DTaF anmoder xx kommune om at overveje en eller flere af følgende muligheder: 
Kan kommunen give et tilskud på f.eks 70%, i lighed med det den anden Taekwondo klub i xx samt andre 
klubber får (evt. 50%)? 
Kan kommunen finde en metode til at få udlejer til at nedsætte huslejen til f.eks. det halve? 
Kan kommunen finde en anden metode hvor klubben får de rigtige betingelser? 
 
Venlig hilsen 
 
Xxx 
Xxxxxx 
 
 
 


