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Analysens baggrund 
 

Medlemssammensætning: 

Hvert år 31/12 opgives klubbernes medlemstal til Danmark Idrætsforbund (DIF), og tegner billedet for året, 

der er gået. I 2014 så det ud som graferne herunder.   

 

 

Forbundet har eget datasystem, indeholdende info om alle udøvere med licens (både i dag og tidligere), 

hvilket gør det muligt at fastslå en middel værdi for alderen for taekwondoudøvere.  

Aldersmedian * (aug. 2014)  16 år 

* Median er det midterste punkt via en fordeling i modsætning til gennemsnit, som er en beregnet midte. Den er brugt, da aldersfordelingen er 

meget bred blandt taekwondoudøvere i Danmark. 

Aldersmedianen er valgt, da den giver et bedre billede af en gennemsnitlig alder grundet den brede 

aldersspredning, der er i forbundet. Der er mange medlemmer på max. 12 år, men der er også medlemmer 

der er over 60 år – derfor bliver værdien på 16 år.  

Fastholdelse: 

Ud fra forbundsanalysen i Tableau (DIFs program) ses der en lille tilbagegang i medlemstallet for unge og 

voksne, mens andelen af de 0-12-årige er øget fra 2008-2012. Sammenlignet med alle andre forbund under 

DIF, har vi en meget stor andel af medlemmer i 0-12-års alderen, mens der er langt færre medlemmer over 

24 år.  
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Aldersgruppe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0-12 år 2585  
(45 %) 

2894 
(45 %) 

4134 
(48 %) 

4137 
(48 %) 

4443 
(50 %) 

5043 
(53 %) 

5002 
(53 %) 

13-18 år 1629 
(28 %) 

1880 
(29 %) 

2229 
(26 %) 

2181 
(25 %) 

2072 
(23 %) 

2020 
(21 %) 

1950 
(21 %) 

19-24 år 487 
(8 %) 

527 
(8 %) 

691 
(8 %) 

714 
(8 %) 

690 
(8 %) 

646 
(7 %) 

643 
(7 %) 

25-60 år 1018 
(18 %) 

1158 
(18 %) 

1421 
(17 %) 

1486 
(17 %) 

1590 
(18 %) 

1711 
(18 %) 

1722 
(18 %) 

60+ 28 
(0,5 %) 

18 
(0,3 %) 

86 
(1 %) 

73 
(0,9 %) 

79 
(0,9 %) 

39 
(0,4 %) 

38 
(0,4 %) 

I alt 5747 6477 8561 8591 8874 9459 9355 

 

Der blev i 2012 udstedt 7103 licenser, heraf 1477 nye og 5631 gengangere, men medlemstallet steg kun 

med 300.  

Uddannelsesområdet: 

Forbundet tilbyder pt. sine medlemmer hjælpetræner, Træner 1 og Træner 2 kurser, der afholdes i 

skiftende klubber rundt om i landet. Træner 1 og Træner 2 kurserne er opdelt i tre delkurser.  På kurserne 

underviser forbundets egne undervisere. 

Medlemsindberetningen for 2014 viser, at ud af DTaF’s knap 9400 medlemmer er 1269 trænere eller 

ledere. Erfaringer indsamlet fra klubberne peger på, at en af de største barrierer, som klubberne oplever i 

forhold til at sætte aktiviteter i gang, er mangel på trænere og især mangel på uddannede og 

højtgraduerede trænere. 

I 2014 var 549 personer på hjælpetræner eller træner kursus gennem DTaF. Alligevel oplever klubberne 

stadig mangel på trænerressourcer. Der er pt. ikke en god sammenhæng mellem træner kurser og 

gradueringer, hvilket i små klubber kommer til udtryk ved, at de har svært ved at uddanne hjælpetrænere, 

samtidig med at disse hjælpetrænere selv skal have tid og overskud til at træne op til gradueringer. 

Inden for lederområdet er situationen en helt anden. Meget få ledere tager lederkurser. Ingen ledere var i 

2014 på lederkursus gennem DTaF. Dette hænger sammen med, at klubberne prioriterer træneruddannelse 

over lederuddannelse, samt at forbundet kun yderst sjældent udbyder lederkurser. 

Formål 
  

Målsætninger for fastholdelse: 

Med et stort frafald blandt børn og unge ønsker DTaF at fokusere på fastholdelse. Den viden og de 

færdigheder der bygges op hos vores medlemmer, trænere og ledere år for år, ønsker vi at holde fast i til 

gavn for de kommende generationer. Idet vi ser en øget andel af børn i taekwondo, skal en indsats inden 

for opkvalificering af trænere, ledere og klubudvikling være med til at forebygge et frafald blandt de unge 

og en mangel på voksne til at varetage træner- og lederroller. 

Målsætningen er derfor at revidere og forbedre hele uddannelsesområdet. 
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Målgruppe  

 Trænere og ledere på alle niveauer i organisationen.  

 Bredden - forældre, voksne og unge, som kan fungere som mere end at være udøvere. De er potentielle 

trænere og ledere. 

Dette kan gøres på tre niveauer. Først et basisgrundlag hvor en analyse af licenser og medlemstallet samt 

en revision af uddannelsesområdet for ledere og trænere gennemføres for at blive klogere på status i DTaF. 

Dernæst implementeringen af den forbedrede uddannelse inklusiv Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK). 

Her gennemføres også klubudvikling samt andre tiltag for at opkvalificere trænere og ledere. Disse to første 

niveauer har til formål at øge fastholdelsen og skabe et solidt fundament i Taekwondo Danmark. Det 

øverste trin handler om udviklings trænere og ledere på talent og elite, hvilket ikke relevant for denne 

analyse, og derfor ikke vil blive nævnt yderligere hér.    

 

Revision af uddannelsesområdet 

Revisionen af uddannelsesområdet har til formål at skabe et godt fundament for at opkvalificere 

forbundets trænere og ledere. Taekwondo skal blive ved med at være en attraktiv sport for børn og unge 

ved at rekruttere og uddanne dygtige trænere og ledere, der kan inspirere og fastholde børnene og de 

unge. Desuden er det også et mål i sig selv at fastholde voksne, så der er tilstrækkeligt med 

trænerressourcer og overskud til at indføre nye træningsformer og -koncepter. Revisionen af 

uddannelsesområdet har også til formål at skabe en rød tråd i træner- og lederuddannelsen. DTaF fik i 2014 

udarbejdet Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK), som skal blive en del af uddannelsen i forbundet. 

 

Målsætning for licens: 

Taekwondoklubberne kan på vegne af deres medlemmer indløse licens hos forbundet. Licensen er en 

forudsætning for at deltage i stævner, for at medlemmets gradueringer er gyldige og for at medlemmet er 

dækket af forbundets kollektive ulykkesforsikring, der bl.a. omfatter tandskader. Medlemmet får dermed 

også et taekwondopas, hvor bl.a. gradueringer, kampe og kurser registreres. Langt de fleste 

taekwondoudøvere indløser licens hos forbundet. Licensen skal fornys hvert år. Denne registrering af licens 

går helt tilbage til 1987 og rummer meget viden om nuværende og tidligere medlemmer ift. alder for 

Etablering af udviklingscentre 

Implementering af ATK og 
forbedret uddannelse 

Klubudvikling 

- Analyse af licens og medlemstal 

- Revision af uddannelsesområdet 
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udmeldelse, alder for indmeldelse, bæltegrader, tilhørsforhold til klub, hvor mange gange licensen er blevet 

fornyet etc. Denne viden skal hjælpe os til at blive afklaret med hvilke parametre, der er afgørende for en 

fastholdelsesindsats. 

Klubberne indberettede knap 9000 medlemmer til DIF i 2012. I samme tidsrum blev 7000 licenser indløst 

hos DTaF.  

Målsætningen er derfor at kortlægge viden om de medlemmer, der ikke tegner licens, så vi sikrer 

fastholdelse af denne gruppe.  

 

Metoder 

 

I denne analyse er opsat et sæt undersøgelsesparametre til at hjælpe os med at undersøge; A) hvad der 

skal ske med uddannelsessystemet for fremover at sikre opkvalificering af trænere og ledere og dermed 

fastholdelse af medlemmer og B) medlemsdifferencen. Der er brugt to metoder til at belyse disse aspekter.  

Undersøgelsesparametre 

 Antal licenser pr. klub sammenholdt med medlemstal opgivet til DIF  

 Licenser fordelt geografisk  

 Antal gange licens fornyet  

 Hvor lang tid varer et medlemskab gennemsnitligt  

 Alder for udmeldelse og indmeldelse  

 Aldersgennemsnit pr. klub  

 Hvor gammel er man, når man begynder til taekwondo  

 Er der forskel på kønnene 

 Fordeling af aktiviteter pr. klub  

 Er der forsinkelse fra medlemmet starter, til der tegnes licens  

 Bæltegrader  

 Hvor mange har de forskellige bæltegrader og hvad er aldersgennemsnittet her  

 Hvilke bæltegrader har man når man falder fra  

 Hvorfor har nogle ikke licens  

 Hvad laver dem, der ikke har licens  

 Hvad kendetegner denne gruppe, der ikke tegner licens  

 Er licens ikke attraktiv nok  

 Medlemmers fordeling af kurser  

 Har samme medlem taget forskellige kurser  

 Kurser versus taekwondoanciennitet (hvor længe man har været medlem) 

Data fra DTaF kurser og fra DTaFs medlemsdatabase 

Der er trukket medlemslister på hver af vores klubber pr. 8. august 2014. Hertil er alle deltagerlister samlet 

fra samtlige kurser afholdt af forbundet i perioden 2008-2014, begge år inklusiv. De ovennævnte 

undersøgelsesparametre er forsøgt besvaret via informationerne i datasættet. De undersøgelsesparametre, 

der ikke kunne besvares her, er medtaget i en spørgeskemaundersøgelse.   
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Spørgeskemaundersøgelse  

Der er formuleret en række spørgsmål til at dække de resterende parametre for analysen. De fleste 

spørgsmål var prædefinerede med valgmuligheder, men der var også mulighed for at respondenterne 

kunne tilføje kommentarer ved udvalgte spørgsmål. Spørgsmålene er kvalitetstjekket med DIFs 

Analyseteam og er udsendt til klubberne via DIFs spørgeskemaprogram ’Enalyzer’ (klubformændene 

registreret i DIFs medlemsregistreringssystem). Spørgeskemaundersøgelsen var åben en måned. Der er 

sendt rykkere ud elektronisk og rykket per telefon for at sikre en højere svarprocent. Målet var 50 % af 

klubberne. Besvarelserne har givet information til at besvare de resterende undersøgelsesparametre.  

Region Antal respondenter Andel af klubber 
Gennemsnitsklubstørrelse i 

undersøgelsen 
Gennemsnitsklubstørrelse 

Hovedstaden 12 (ud af 27) 44 % 142 medlemmer 114 medlemmer 

Midtjylland 15 (ud af 26) 58 % 61 medlemmer 80 medlemmer 

Nordjylland 4 (ud af 6) 67 % 86 medlemmer 64 medlemmer 

Sjælland 9 (ud af 17) 53 % 84 medlemmer 77 medlemmer 

Syddanmark 21 (ud af 32) 66 % 79 medlemmer 79 medlemmer 

Total 61 (ud af 108) 56 % 88 medlemmer 87 medlemmer 

Tabellen viser den geografiske fordeling af de svarende klubber.  

56 % af vores klubber har svaret på det hele (respondenter), 9 % har svaret på nogle af spørgsmålene, 6 % 

ønskede ikke at deltage, og 29 % har ikke deltaget. Respondenterne er nogenlunde ligeligt fordelt 

geografisk, og fornuftigt fordelt på klubstørrelse, som ses af tabellen herover. Svarene kan derfor siges at 

dække Taekwondo Danmark godt.   

Resultater 
 

NB! Der er i de underliggende resultater fokuseret på medianen, som er midte af en fordeling i stedet for 

gennemsnit, som er en beregnet midte, da der generelt er stor variation i mange af svarene. Derfor giver 

medianen en mere retmæssig værdi end et gennemsnit.    

Viden om målgrupperne 
 

For at vurdere om vores uddannelsestilbud fungerer på nuværende tid, har vi behov for at kende 

målgrupperne bedre.  Ud fra medlemstal indberetningen 2014 ved vi, som tidligere nævnt, at der totalt er 

1269 trænere eller ledere i DTaF. Vi er dog ikke helt klar på fordelingen mellem trænere og ledere i hver 

klub. Vi har derfor spurgt ind til, hvor mange trænere klubberne har, da det også er dem, der udgør 

hovedparten af vores kursister.  

Medlemsgrupperinger 
Antal trænere og hjælpetrænere i 

klubberne (gennemsnit) 

Under 35 medlemmer 5 

34-74 medlemmer 9 

75-124 medlemmer 10 

125 eller flere medlemmer 16 

Tabellen viser, at jo større klub, jo flere trænere.  

Dette er forventeligt og naturligt, da større klubber har brug for flere ressourcer grundet flere medlemmer.  
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Alder 
Antal trænere og hjælpetrænere i klubberne  

Median Min Max 

12-15 år 2 0 7 

16-24 år 3 0 15 

25-40 år 3 1 9 

41-60 år 3 1 15 

Over 60 
år 

1 0 2 

Tabellen viser antallet af trænere i de adspurgte klubber. Der er flest trænere mellem 16-60 år i klubberne, 

og der er en ligelig fordeling blandt disse aldersgrupper.  

Det er lidt overraskende, at fordelingen er så ligelig, når aldersmedianen i Taekwondo er på 16 år. Det kan 

betyde, at når udøvere over 14 år bliver i sporten, er det ensbetydende med, at de er trænere.  

Medlemsgrupperinger 
Andel trænere  

12-15 år 
Andel trænere  

16-24 år 
Andel trænere  

25-40 år 
Andel trænere  

41-60 år 
Andel trænere  

61+ år 

Under 35 medlemmer 8 % 23 % 24 % 45 % 0 % 

34-74 medlemmer 14 % 25 % 31 % 28 % 3 % 

75-124 medlemmer 13 % 33 % 23 % 31 % 1 % 

125 eller flere medlemmer 17 % 25 % 29 % 29 % 1 % 

Total 13 % 26 % 27 % 33 % 1 % 

Tabellen viser aldersfordelingen af trænerne i de adspurgte klubber sammenholdt med klubstørrelse. I de 

små og store klubber er der flest trænere på 41-60 år. For mellemstore klubber falder alderen på trænerne i 

takt med at klubbens størrelse stiger.  

Det er lidt overraskende, at der er flere ældre trænere i de små klubber. Vi havde nok forventet, at der ville 

være flere helt unge trænere netop dér. Det kan skyldes en nødvendighed for at overleve. Hænger det så 

også sammen med placering?   

Region Medlemsgrupperinger 
Andel trænere  

12-15 år 
Andel trænere  

16-24 år 
Andel trænere 

25-40 år 
Andel trænere  

41-60 år 
Andel trænere  

61+ år 

Hovedstaden * Under 35 medlemmer 7 % 34 % 19 % 40 % 0 % 

  35-74 medlemmer 15 % 20 % 19 % 36 % 10 % 

  
125 eller flere 
medlemmer 

13 % 20 % 30 % 35 % 2 % 

Midtjylland Under 35 medlemmer 18 % 3 % 33 % 46 % 0 % 

  35-74 medlemmer 10 % 26 % 40 % 24 % 0 % 

  75-124 medlemmer 0 % 17 % 42 % 42 % 0 % 

  
125 eller flere 
medlemmer 

24 % 25 % 27 % 24 % 0 % 

Nordjylland * 35-74 medlemmer 27 % 42 % 13 % 19 % 0 % 

  75-124 medlemmer 23 % 25 % 30 % 22 % 0 % 

Sjælland Under 35 medlemmer 20 % 20 % 20 % 40 % 0 % 

  35-74 medlemmer 8 % 27 % 33 % 27 % 4 % 

  75-124 medlemmer 11 % 40 % 18 % 31 % 0 % 

  
125 eller flere 
medlemmer 

8 % 23 % 35 % 33 % 0 % 

Syddanmark Under 35 medlemmer 0 % 32 % 21 % 47 % 0 % 

  35-74 medlemmer 14 % 14 % 32 % 36 % 3 % 

  75-124 medlemmer 16 % 40 % 15 % 28 % 1 % 

  
125 eller flere 
medlemmer 

24 % 33 % 24 % 19 % 0 % 
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* De steder visse af medlemsgrupperinger ikke er vist, skyldes det at der ikke var nogen klubber i den gruppering i den pågældende region. 

Tabellen viser aldersfordelingen af trænerne i de adspurgte klubber sammenholdt med klubstørrelse og 

geografisk placering. I Hovedstaden er trænerne overvejende 41-60 år uafhængig af klubstørrelse. På resten 

af Sjælland er der samme tendens som for den samlede oversigt, at trænerne bliver yngre, jo større klubben 

bliver, dog med den undtagelse at de store klubber overvejende har trænere på 41-60 år. I Midtjylland er 

trænerne overvejende 25-40 år uafhængig af klubstørrelse, dog er der også her en del trænere på 41-60 år. I 

Nordjylland er trænerne overvejende 16-24 år, dog er der en del flere trænere på 12-15 år end i resten af 

landet. I Syddanmark er trænerne overvejende 41-60 år i klubber under 75 medlemmer og overvejende 16-

24 år i klubber fra 75 medlemmer og større.  

Det er tydeligt, at der er stor forskel på alderen på trænerne, når der kigges på den geografiske placering af 

klubben. Det er svært at forklare, hvorfor det ser ud, som det gør i de forskellige regioner, da det hverken 

ligger i takt med aldersmedianen i sporten eller er samme karakteristik omkring de større byer.    

 Uddannelse generelt 

Målsætningen er at revidere hele uddannelsesområdet, men for at kunne gøre dette, er det afgørende at 

vide, hvordan status er på de allerede eksisterende uddannelsestilbud – både overordnet og mere i 

detaljer. Her kigges først på det overordnede overblik.   

  Total 

Bruger klubben Dansk Taekwondo Forbunds 
træneruddannelser? Procent Antal 

Ja, udelukkende Dansk Taekwondo Forbunds 
uddannelser 

44 % 27 

Ja, stort set kun Dansk Taekwondo Forbunds 
uddannelser 

44 % 27 

Ja, men kun sjældent Dansk Taekwondo 
Forbunds uddannelser 

5 % 3 

Nej slet ikke 2 % 1 

Ved ikke 0 % 0 

Nej, benytter andet * 5 % 3 

Total 100 % 61 

* Kukkiwon, fælles kursuser for andre idræt, DIF, ETU eller Tyskland, egen uddannelse 

Tabellen viser, at 54 af de adspurgte klubber har givet til kende, at de bruger forbundets uddannelser, 

hvilket svarer til 50 % af vores klubber totalt.  

Det er jo et godt udgangspunkt, at der allerede i dag er minimum 50 % af klubberne, der benytter sig af 

forbundets uddannelsestilbud. Vi ved desuden fra kursusdeltagerlisterne, at 18 af de klubber, der ikke har 

svaret på spørgeskemaundersøgelsen (enten ufuldstændigt, ikke ønsket eller slet ikke) enten tager kurser 

nu eller har gjort det indenfor de sidste 5 år. Dermed kommer antallet af klubber, der bruger eller har brugt 

forbundets uddannelser, op på 72, hvilket svarer til 69 %.  

 

Trænerkurser  

 

Her kigger vi dybere ned i uddannelsestilbuddene og dermed træneruddannelserne. Det er klart det 

uddannelsesområde, som betyder mest for klubberne, og dermed det område med flest deltagere. Det at 
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have kompetente trænere er afgørende for klubberne og deres evne til både at fastholde og rekruttere 

udøvere.   

 

Grafen viser, at når klubberne bruger forbundets uddannelser, så er det for de flestes vedkommende med 

størstedelen af klubbens trænere. Der er dog også nogle klubber, som næsten ikke eller slet ikke bruger 

forbundets træneruddannelser.  

Hvilke træneruddannelser er det så, klubberne bruger? 

 

Grafen viser, at mange udøver starter på træneruddannelserne, men få afslutter hele forløbet. Der er et 

stort frafald både gennem Træner 1 og Træner 2 uddannelsen men også fra Hjælpetræner over Træner 1 til 

slutningen på Træner 2. Det er samme mønster for begge køn.  
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Grafen viser, at de 19-24 årige er den største målgruppe på forbundets kurser. De 15-18 årige tager 

overvejende Hjælpetræner kurserne og Træner 1A. På det nye 1-2-Træner er kursisterne yngre, da 

hovedparten er 12-14 år. Generelt dominerer to aldersgrupper på alle kurserne på nær hjælpetræner 

kurserne, nemlig 19-24 årige og 40-64 årige. De to grupper følges pænt ad, men de 40-64 årige overhaler 

ved Træner 2 kurserne. Der er kun meget få over 64, der tager kurser 

Det er lidt overraskende, at der er flest 19-24 årige på træner kurserne, når aldersmedianen i forbundet 

blandt medlemmer er 16 år. At det mest er de 15-18 årige på hjælpetræner kurserne skyldes nok primært 

de krav, der ligger til at kunne få 1. dan. Det er ikke overraskende at der kun er få over 64 på kurserne, da 

forbundets medlemsandel i denne aldersgruppe er meget lille.  

Hvor mange af jeres nuværende trænere, har taget hvilke trænerkurser? (pr. klub) 

Trænerne har ingen træneruddannelse Median Min Max 

Antal 1 0 2 

Hjælpetræner Median Min Max 

Antal 3 0 14 

Træner 1 Median Min Max 

Antal 4 1 8 

Træner 2 Median Min Max 

Antal 2 0 6 

Instruktør 1 (det tidligere system) Median Min Max 

Antal 2,5 1 7 

Instruktør 2 (det tidligere system) Median Min Max 

Antal 3 1 6 

Diplomtræner Median Min Max 

Antal 0,5 0 2 

Tabellen viser, at der er mange af klubbernes trænere, som har en Hjælpetræneruddannelse eller en Træner 

1 uddannelse. Der er dog en stor variation klubberne imellem.  
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Der er god overensstemmelse mellem data for forbundets kurser, og hvad klubberne angiver deres trænere 

har af uddannelse. Påvirkes det af klubstørrelse og geografisk placering?    

 
Billedet viser fordelingen over antallet af kurser pr. klub. Jo større prik, jo større klub, og jo grønnere pletten 

er, jo flere kurser pr. klub. Her tegner sig et mønster af, at antallet af kurser stiger proportionelt med 

størrelsen på klubben, så de store klubber har flest kurser. Det er ligeligt fordelt geografisk.  

 

 
Billedet viser fordelingen over antallet af kurser pr. kursist. Jo større plet, jo større klub, og jo grønnere 
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pletten er, jo flere kurser har samme kursist tager. Her er ikke nogen sammenhæng mellem klubbens 

størrelse og antallet af kurser, hver medlem har taget. Det ser ud til, at de fleste tager max. 1 kursus. Det er 

ligeligt fordelt geografisk.  

Nu har vi fået et overblik over fordelingen af kursister på forbundets træneruddannelser, men vi har behov 

for at kigge ned i hvert kursustilbud for at kunne se hvilke faktorer, der gør sig gældende for den negative 

udvikling, vi ser på området.   

Hjælpetræner 

Vi har indtil sommeren 2014 kørt med vores egen Hjælpetræneruddannelse. På Sommerlejren 2014 blev 1-

2-Træner lanceret, som er en hjælpetræneruddannelse lavet i samarbejde med DIF. Denne har erstattet 

den tidligere hjælpetræneruddannelse indtil dags dato.  

 

Grafen viser, at der er kursister fra alle aldersgrupper, som tager hjælpetræneruddannelsen. De 15-18 årige 

fylder en del på både det tidligere Hjælpetræner kursus og det nye 1-2-Træner kursus.  

At der er flest unge på hjælpetræner kurserne skyldes nok, som tidligere nævnt, primært de krav, der ligger 

omkring at have kurset for at kunne få 1. dan. På det nye 1-2-Træner er kursisterne yngre end det tidligere 

hjælpetræner kurser. Kurset har dog kun kørt en gang, da disse data blev trukket ud af systemet, så det er 

svært at fastslå, om det er en generel tendens. 
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Grafen viser, at der er mange kursister på hjælpetræner kurser med 1. kup eller 1. dan, og at der er langt 

mindre kursister med højere bæltegrad end 1. dan. Det er samme mønster for kønnene, dog med et fald for 

piger/kvinder(k) og en stigning for drenge/mænd (m) ved 4. kup og en markant større stigning for 

drenge/mænd (m) fra 2. kup til 1. kup og fra 1. dan til 2. dan. 

Faldet efter 1. dan kan hænge sammen med kravet om at tage netop dette kursus for at kunne få 1. dan. 

Desuden hænger det godt sammen med aldersmedianen på 16 år. 

Træner 1 

Forbundet kører DIFs Træner 1 kurser med en Taekwondo-del tilsat. Der bruges dog egne undervisere på 

alle modulerne.  

 
Grafen viser, at der er et kraftigt frafald i kursister fra Træner 1A til Træner 1C, og at det er et generelt 

mønster uafhængig af alder. De tre aldersgrupper, som er mest dominerende på Træner 1 kurserne, er 19-

24 årige, 25-39 årige og 41-64 årige, skarpt forfulgt af de 15-18 årige. Det ser dog ud til, at de 40-64 årige 

er dem, der mest holder ved, da frafaldet mellem Træner 1B og Træner 1C ikke er så stort som for de andre 

aldersgrupper.  
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Grafen viser samme tendens som for hjælpetræner kurserne, netop at der er en overvægt af kursister, der 

har bæltegrad 1. kup eller 1. dan, og langt færre kursister med højere bæltegrad end 1. dan. Det er 

uafhængig af køn, da graferne følger hinanden pænt blot forskudt pga. færre piger/kvinder (k) generelt i 

sporten.  

Faldet fra 1. dan til 2. dan skyldes med høj sandsynlighed generelt frafald fra sporten jævnfør de anførte 

medlemsdata. 

Træner 2 

Forbundet kører DIFs Træner 2 kruser med en Taekwondodel tilsat. Der bruges dog egne undervisere på 

alle modulerne.  

 

Grafen viser, at der er et kraftigt frafald i kursister fra Træner 2A til Træner 2C. På Træner 2A kurset er der 

en ligelig deltagelse fra aldersgrupperne 19-24 årige, 25-39 årige og 40-64 årige. Der er en markant flest 

deltagelse på Træner 2B kurserne af de 40-64 årige, men dette er ikke tilfældet for Træner 2C kurserne. Den 

aldersgruppe, der er mest konsistens, er de 19-24 årige også indenfor Sabumnimmer.   
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Grafen viser, at der er markant flest kursister med 1. kup og 1. dan, og markant færre kursister med bælte 

højere end 1. dan. Kønnene følges pænt ad på nær et fald for piger/kvinder(k) og en stigning for 

drenge/mænd (m) ved 4. kup, og at piger/kvinder (k) ligger alene på 1.poom. 

Især den høje mængde af piger/kvinder er her i øjenfaldende til og med 1. dan, da dette ikke har været 

tilfældet ved hverken hjælpetræner eller Træner 1 kurserne. Hvad det skyldes, ved vi ikke. At der er langt 

færre kursister med højere bæltegrad end 1. dan, kan ikke tilskrives krav ift. graduering, da Træner 2 ikke er 

koblet til nogen bæltegraduering. 

Instruktør 1 & 2 

Forbundet havde egen træneruddannelse indtil 2009, hvor det blev besluttet at overgå til DIFs 

træneruddannelser i stedet.  

 
 Grafen viser ikke det samme markante fald fra 1 til 2, som for de efterfølgende Træner 1 & 2 kurser. Her er 

der langt flere, der starter på Instruktør 1, som også fuldfører Instruktør 2. Der ses ligesom ved de 

efterfølgende trænerkurser, at det primært er kursister fra aldersgrupperne 19-24 årige, 25-39 årige og 40-

64 årige.  

At der ikke er samme frafald mellem trænerkurserne i den denne træneruddannelse, kan skyldes nyhedens 

interesse ved den første træneruddannelse, og at det var over en kortere periode, end for de efterfølgende 

trænerkurser. 
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Grafen viser, at der er mange kursister på Instruktør 1 & 2 kurserne med 1. kup eller 1. dan. Der er dog ikke 

ligesom for aldersfordelingen den samme markante stigning mellem 2. kup og 1. kup som for Træner 1 & 2 

kurserne. Her er stigningen mellem 5. kup og 4. kup i stedet. Der er samme fald efter 1. dan. Kønnene følges 

ligeligt ad, hvilket også var tilfældet på Træner 2 kurserne, med den undtagelse at piger/kvinder (k) ligger 

alene på 1. poom.  

Kursisterne på de tidligere instruktør kurser havde lavere bælte end tilfældet er for de efterfølgende 

Træner kurser. Igen kan det skyldes nyhedens interesse.  

Klubbernes tilkendegivelse 

Dette er klubbernes svar på spørgeskemaet på forbundets træneruddannelser.  

  Total 

Ville klubben, efter din vurdering, benytte 
forbundets træneruddannelser, såfremt de ikke 

var en obligatorisk del af gradueringen? 
Procent Antal 

Ja, altid 28 % 17 

Ja, som regel 52 % 32 

Ja, men kun i enkelte tilfælde 10 % 6 

Nej, aldrig 7 % 4 

Ved ikke 3 % 2 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at 49 klubber har tilkendegivet, at de vil bruge forbundets træneruddannelser, selv hvis det 

ikke længere ville indgå som krav til gradueringerne.  Dette svarer til 45 % af alle vores klubber. Måske er 

der flere klubber, der er interesseret, men det er det antal, vi kender til ud fra undersøgelsen.   

Vi har haft behov for at afdække, hvad man får med sig fra disse trænerkurser, som man ikke kan få fra 

gradueringen.   
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Hvilke færdigheder og kompetencer mener du, at en træner 
får via forbundets træneruddannelse, som man ikke får via 

gradueringssystemet? 

Man lærer ikke nogen man ikke kunne lære 
hjemme i klubben 

1 

Ved ikke eller har ingen kommentarer 8 

Viden * 32 

Input og inspiration ** 20 

Total 61 

* Færdigheder og kompetencer kommer med praktisk erfaring - primært ud fra den oplæring de får i klubben. 

Træneruddannelserne giver til gengæld nogle faglige teorier, som man ikke får i den daglige oplæring. Træneruddannelserne svarer 
til teori-delen i at tage kørekort – dog evt. allerede tillært i klubben. At undervise andre, videreformidle info, teoretisk indblik, som 
kan indøves på uddannelserne via praktiske øvelser, almen træning, at være træner og undervise andre, generel træningsteori og 
træningsplanlægning, anatomi, fysiolog, psykologi, forståelse for de menneskelige aspekter, forståelse for forskellen mellem 
aldersgrupperne, aldersrelateret træning, motivation, forståelse for at der er forskel på at være træner og udøver, opdateret på 
hvad den nyeste idrætsfaglige viden, førstehjælp, empatisk forståelse, skader,  
opvarmning og træning - så man ved hvad selve træningen gavner. 
** Læringsredskaber, nye ideer, erfaringsudveksling, pædagogisk indfaldsvinkel, nye input, et andet fokus i forhold til 

gradueringssystemet, nye metoder og synsvinkler samt at bruge det, øvelser i at fungere som træner samt at kunne planlægge en 

træning, bedre mulighed for at koble teori og praksis sammen - og udnytte dette i den lokale dojang, god sparring med de andre 

deltagere, praktiske erfaring bakkes op af teori omkring sport og mentalitet, redskaber til at kunne nå længere ind på sine elever og 

se muligheder frem for begrænsninger, uddybet hvad henholdsvis ros og ris gør ved en elev og hvordan det balanceres, at der 

findes lige så mange verdens (og krops syn) som der findes individer, muligheden for at lære hvordan man lærer fra sig, tættere på 

træningsfaser og metoder, klædt på til at være træner/instruktør og det med at formidle pensum.  
Tabellen viser, at hovedparten af adspurgte klubber mener, at man især får viden om diverse områder, nye 

input og erfaringsudveksling ud af træneruddannelserne, som man ikke får fra gradueringssystemet.  

 
Vi ved, at mange klubber har et ønske om at bruge kurserne, og de ovenstående udsagn viser tydeligt, at 

der ligger kvaliteter gemt i trænerkurserne. Når vi så alligevel ser et fald i kursister hen over kurserne, må 

der være andre faktorer, der spiller ind. Vi har derfor undersøgt, om det kan være mangel på 

trænerressourcer og potentielle ressourcer, der kan være med til at forklare dette.   

  Total 

Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn: 
”Klubben har det antal trænere, som der er 

behov for” 
Procent Antal 

Meget enig 10 % 6 

Enig 21 % 13 

Hverken enig eller uenig 18 % 11 

Uenig 44 % 27 

Meget uenig 7 %  4 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at 31 klubber mangler trænere, hvilket er halvdelen af de adspurgte. Det giver en indignation 

af, at dette er et problem i klubberne og kan være med til at påvirke deltagerantallet på kurserne, da der 

ikke er nogle kursister at tage af. Da kun lidt over halvdelen af vores klubber har deltaget, kan vi ikke sige, 

om det er samme tendens i resten af Danmarks Taekwondoklubber, men vi kan have en formodning om det.  



18 
 

  Total 

Hvilke slags trænere mangler klubben?  
Procent Antal 

Hjælpetrænere 29 % 9 

Børnetrænere 61 % 19 

Ungdomstrænere 45 % 14 

Voksentrænere 42 % 13 

Talent/konkurrencetrænere 29 % 9 

Tekniktrænere 35 % 11 

Kamptrænere 32 % 10 

Selvforsvarstrænere 19 % 6 

Ingen 6 % 2 

Andet * 6 % 2 

Total 306 % 95 

* Allround sort bælte instruktører 

Tabellen viser hvilken type trænere, klubberne mangler. Kun to af de adspurgte klubber manglede ikke 

nogen trænere. Over halvdelen mangler børnetrænere. Lige under halvdelen mangler ungdomstrænere og 

voksentrænere. Det viser sig også, at flere klubber har behov for mere end én type træner – både 

funktionsmæssigt og mere disciplinpræget.  

 

Lederkurser 

Forbundet har tilbudt forskellige typer lederkurser over årene - både alene og i samarbejde med DIF, men 

som mange andre sportsforbund er det ikke forbundets stærkeste område. Det er klart et område med 

forbedringsmuligheder, men for at kunne gøre det, er en status nødvendig.  

 
Grafen viser, at der i 2011 var 15-20 kursister på klublederkursus, og at der var 16 kursister på 

visionsarbejde i 2011. I 2013-2014 har der ingen kursister været, hvilket skyldes, at der ikke er afholdt nogle 

kurser.   
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Total 

Benytter klubben sig af forbundets forskellige 
lederuddannelser?  Procent Antal 

Ja 28 % 17 

Nej 61 % 37 

Ved ikke 11 % 7 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at overvægten af de adspurgte klubber ikke bruger forbundets lederkurser, hvilket svarer til 

34 % af vores klubber. Kun 17 klubber af de adspurgte bruger kurserne, svarende til 16 %.  

For at sikre tilstrækkelige brugbare fremtidige tilbud er det her nødvendigt at undersøge, hvorfor klubberne 

ikke bruger forbundets lederuddannelser.   

  Total 

Kan du uddybe, hvorfor klubben ikke benytter sig 
af forbundets lederuddannelser? 

Procent Antal 

Ledere har ikke tid ** 30 % 11 

Kurserne er ikke relevante for os 14 % 5 

Der er ingen kurser ** 22 % 8 

Det prioriterer vi ikke 32 % 12 

Det har vi ikke råd til 8 %  3 

Kurserne er for dyre ** 11 % 4 

Kurserne er for akademiske 0 % 0 

Ved ikke 14 % 5 

Andet * 24 % 9 

Total  154 % 57 

* Kurserne er ikke synlige nok, mangel på frivillige ressourcer, bruger et andet system 

** Mangler tid (2), ingen kurser (4), for dyre (2)  

Tabellen viser et mønster af, at klubberne undlader at tage på forbundets lederkurser pga. primært tre 

forskellige årsager; A) Enten har lederne ikke tid, B) der er ingen kurser, eller C) de er for dyre. En del af dem, 

der svarede i kategorien ’Andet’, har beskrevet netop dette (markeret med **). Derfor er den reelle 

procentdel af svarene på de tre områder - ingen tid, ingen kurser, for dyre - noget højere. At lederne ikke har 

tid, kan skyldes, at lederne i mange Taekwondoklubber samtidig er trænere. At det ikke prioriteres, kan 

skyldes, at de har travlt med andre ting som driften af klubben først og fremmest.  

Når lederne ikke har tid til eller ikke prioriterer at tage lederkurser, har vi behov for at undersøge, hvordan 

formen af kurserne skal være, hvis vi skal lave et tilbud, der kan få klubberne til at bruge lederuddannelser.  
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  Total 

Ville lederuddannelser være mere attraktive, hvis 
de var kortere og mere praksis-baserede? Procent Antal 

Ja 25 % 15 

Måske 43 % 26 

Nej 7 % 4 

Ved ikke 26 % 16 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at der er en mulighed for, at lederne ville tage afsted på leder kurser, hvis kurserne er korte 

og praksis-baserede.  

Når der bliver peget på, at der ingen kurser udbydes, må vi undersøge, hvad klubberne har behov for, der 

ligger i leder kurser fremadrettet. 

  Total 

Hvilke af følgende emner har bestyrelsen og 
andre frivillige i jeres klub behov for mere viden 

om? 
Procent Antal 

Introduktion for ny/ung leder 28 % 17 

Konflikthåndtering 34 % 21 

Kommunikation & kropssprog 39 % 24 

Roller og reaktionsmønstre 23 % 14 

Ledelsestyper 16 % 10 

Projektstyring 25 % 15 

Økonomistyring 15 % 9 

Skatteregler 20 % 12 

Forsikringer 30 % 18 

Ansvarsforpligtigelse 39 % 24 

Klubdrift 44 % 27 

Uddelegering af opgaver 26 % 16 

Håndtering af frivillige 39 % 24 

Motivation 41 % 25 

Lobbyisme 36 % 22 

Gruppedynamik 20 % 12 

Politik og strategier 25 % 15 

Ingen 15 % 9 

Andet * 5 %  3 

Total 520 % 317 

* Lederne i klubben træner Taekwondo og har sjældent mere tid end tid til fuldtidsarbejde, børn og familie, træne Taekwondo. 

Ansøgningsmuligheder i forhold til økonomisk støtte, alle emner er vigtige – forskellige mennesker har forskellige behov. 
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Tabellen viser, at over en tredjedel af klubberne har givet udtryk for, at der især er behov for emner, som er 

forbundet med klubdrift og frivillige. Flere af klubberne har angivet mere end et emne, hvilket kan indikere, 

at der faktisk er et behov for kurser.   

 

Medlemskab 

For at blive klogere på hvorfor der mangler ressourcer i klubberne, har vi kigget på fastholdelseselementet i 

Taekwondo.  Vi ved, at det primært er en børnesport, og at aldersmedianen er 16 år, men hvorfor ser det 

sådan ud.  

 

Grafen viser fordelingen i alder for udmeldelse og indmeldelse af udøvere i klubberne (data er trukket i 

2012). X-aksen er alder og y-aksen er antal udøvere. Her er det tydeligt, hvorfor aldersmedianen i 

Taekwondo er på 16 år. Udøverne er hovedsagelig 8-12 år, når de melder sig ind i vores klubber, og 10-14 år 

når de melder sig ud.   

 
Grafen viser varighed af medlemskab for Taekwondoudøvere i vores klubber for henholdsvis drenge/mænd 

(M) og piger/kvinder (K). Der er mange, der er medlem 1 år, og så falder kurven støt ned mod 10 år. Det er 

uafhængigt af køn. Herefter er der en svag stigning fra 14 år op mod 18 år, og så er der igen et fald i 
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udøvere. Dette tegner et mønster af, at mange, der prøver taekwondo, kun bliver i sporten et par år, 

ligesom vi så på de forrige grafer. Dem, som holder længere end 3 år, bliver til gengæld en del år i sporten.   

  Total 

Hvor mange måneder går der i gennemsnit, fra 
at et nyt medlem starter i klubben, til der 

tegnes licens for vedkommende? 
Procent Antal 

0  16 % 10 

1 36 % 22 

2 34 % 21 

3 8 %  5 

4 2 % 1 

5 0 % 0 

6 2 % 1 

7 0 % 0 

8 0 % 0 

9 0 % 0 

10 2 % 1 

11 0 % 0 

12 0 % 0 

Mere end 12 0 % 0 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at der enten ingen forsinkelse er eller kun et par måneder, fra en udøver starter i klubben til, 

at der tegnes licens for vedkommende. Der er kun nogle få ad de adspurgte klubber, hvor forsinkelsen er på 

3, 4, 6 eller 10 måneder.  

Der er behov for at vide, om de Taekwondoudøvere, der så bliver i sporten, også fortsætter med at være 

aktive, eller de mere er passive medlemmer i klubben.  

 

Grafen viser, hvor mange gange en licens er fornyet for udøverne i klubberne for henholdsvis drenge/mænd 

(M) og piger/kvinder (K). Her ses det, at en licens primært bliver fornyet 1-2 gange, og herefter er der et støt 

fald i licensfornyelser - uafhængigt af køn.  
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Dette billede stemmer overens med, at et medlemskab primært varer 1-2 år.  

 
Billedet viser fordelingen i antallet af licensfornyelser pr. medlem pr. klub geografisk set. Jo større pletten er, 

jo flere medlemmer har klubben, og jo grønne pletten er, jo flere gange er en licens fornyet pr. medlem. Her 

ses det, at mange af de store klubber har få licensfornyelser, hvilket tyder på en stor medlemsudskiftning. 

Dette hænger godt sammen med den korte varighed af et medlemskab fra tidligere på 1-2 år. Billedet viser 

også, at denne tendens er mere udbredt i de større byer, på nær Aalborg.   

 

  Total 

Er der medlemmer, som klubben vælger ikke at 
tegne licens for?  

 
 

Procent Antal 

Ja 16 % 10 

Nej  79 % 48 

Ved ikke 5 %  3 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at der i størstedelen af de adspurgte klubber tegnes licens for alle medlemmer. Kun 10 af de 

adspurgte klubber har medlemmer, de ikke tegner licens for. Det svarer til 9 % af vores klubber.  

 

Der har været behov for at undersøge, hvad de medlemmer laver, der ikke har licens. Om der er nogle ting, 

der kendetegner dem.  
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  Total 

Hvad er årsagen til, at klubben ikke tegner en 
licens på dem? 

Procent Antal 

De stopper hurtigt igen 10 % 1 

De er ikke interesseret i at komme til stævner 0 % 0 

De kender ikke noget til licensen 0 % 0 

De er ikke aktive 50 % 5 

Ved ikke 0 % 0 

Andet *  60 % 6 

Total 120 % 12 

* Kasserer som ikke er aktiv har licens i andre klubber, flerstrenget forening med medlemmer som ikke træner taekwondo, dyrker 

motion/fitness, træner primært andet end taekwondo, ønsker hverken stævner eller yderligere gradueringer. 

Tabellen viser, at dem, der ikke tegnes licens, primært er inaktive, har licens i en anden klub samtidig, dyrker 

noget andet end taekwondo, ikke ønsker stævner eller gradueringer eller er frivillig i klubben men ikke 

taekwondo udøver.    

 
  

Total 

Hvilke aktiviteter dyrker de medlemmer, som I 
ikke har tegnet licens for? Procent Antal 

Grundtræning 0 % 0 

Tekniktræning 10 % 1 

Kamptræning 0 % 0 

Motionstaekwondo 10 % 1 

Meditation 0 % 0 

De er ikke aktive 60 % 6 

Andet *  50 % 5 

Total 130 % 13 

* Bestyrelsespost, andre stilarter end taekwondo, Motion/fitness holdet, Gyung dang, selvforsvar mm, licens i anden klub 

Tabellen bekræfter forrige tabel med, at medlemmer uden licens som udgangspunkt ikke dyrker taekwondo, 

at det er motion/fitness eller er frivillige i klubben.   

For at blive klogere på hvordan vi fastholder flere i taekwondo, har vi behov for at vide, hvad der 

kendertegner de aktive medlemmer, som klubberne har succes med at fastholde.  
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Grafen viser fordelingen af bæltegrader blandt aktive medlemmer i klubberne for henholdsvis piger/kvinder 

(K) og drenge/mænd (M). Her ses samme mønster som de andre grafer, at der er en del udøvere, der får de 

første 3-4 bælter på både børne- og voksengraderne, og så falder det støt herefter. Der går som 

udgangspunkt 3 måneder mellem gradueringer – i nogle klubber dog længere.  Der er ligeledes et højt antal 

udøvere, der får 1. dan med samme fald efter som ved de tidligere bæltegrader.  

Dette viser, at når det lykkes for klubberne at fastholde medlemmerne, stopper en del efter 1. dan.  

 

Grafen viser fordelingen af alder på diverse Mon-bælter. Der er en et fald i antallet af børn, der få mere end 

grøn Mon-bælte for 8-11 årige og mere end blå Mon-bælte for under 8 år. 

Dette billede stemmer godt overens med den overordnede aldersfordeling og varigheden på et 

medlemskab på 1-2 år. 
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Grafen viser fordelingen af alder på de forskellige bæltegrader blandt aktive medlemmer med voksenbælter. 

En stor andel af dem, der har 10.kup-6. kup, er 12-14 år. Fra 5. kup og op til 1.kup er det 12-14 årige og 15-

18 årige, der er de dominerende grupper, og niveauet af udøvere, der har bæltegraden, holdes mere eller 

mindre stabilt gennem disse grader. Ved 1. dan er der en ligelig fordeling af aldersgrupperne fra 15 til 64 år. 

Efter 1. dan stiger alderen for udøverne og der er en overvægt af 40-64 årige.  

Dette billede stemmer godt overens med den overordnede aldersfordeling og varigheden på et 

medlemskab på 1-2 år. Faldet efter både 6. kup og 1. dan skyldes med høj sandsynlighed frafald fra sporten 

generelt. Så der er behov for viden om, hvordan fordelingen på discipliner er i klubberne, for at kunne 

forhindre frafaldet.  

  Total 

Hvilke discipliner har I i klubben?  
Procent Antal 

Teknik 79 % 48 

Selvforsvar 77 % 47 

Kamp 87 % 53 

Motionstaekwondo 66 % 40 

Meditation 26 % 16 

Andet 30 % 18 

Total 364 % 222 

Tabellen viser, at adspurgte klubber tilbyder mere end én disciplin.  

Det er overraskende, at så mange af de adspurgte klubber svarer, at de har motionstaekwondo. Måske 

skyldes det, at det forstås som, at man dyrker taekwondo som motion, dvs. grundtræning og ikke er 

interesseret i stævner og måske heller ikke gradueringer.  
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Hvor mange medlemmer vil du vurdere dyrker disciplinerne? 

Teknik Gennemsnit Min Max Median 

Antal 34 0 110 26 

Selvforsvar Gennemsnit Min Max Median 

Antal 45 5 158 38 

Kamp Gennemsnit Min Max Median 

Antal 27 2 200 15 

Motionstaekwondo Gennemsnit Min Max Median 

Antal 47 7 158 32 

Meditation Gennemsnit Min Max Median 

Antal 41 10 110 29 

Andet Gennemsnit Min Max Median 

Antal 72 8 180 33 

Tabellen viser, hvor mange medlemmer hver af de adspurgte klubber har indenfor hver type 

disciplin/aktivitet. Der er stor forskel på min og max, hvilket indikerer, at der er meget stor forskel på 

antallet af udøvere klubberne imellem.  

Vi har kigget på fordelingen ud over landet for at se, om de kunne hjælpe os med at forklare den store 

variation i hvor mange, der dyrker de forskellige discipliner/aktiviteter.   

Andel af klubber 
med følgende 

discipliner 
Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total 

Teknik 75,0 % 93,3 % 50,0 % 66,7 % 81,0 % 78,7 % 

Selvforsvar 50,0 % 80,0 % 75,0 % 88,9 % 85,7 % 77,0 % 

Kamp 83,3 % 80,0 % 100,0 % 88,9 % 90,5 % 86,9 % 

Motionstaekwondo 66,7 % 46,7 % 100,0 % 77,8 % 66,7 % 65,6 % 

Meditation 41,7 % 26,7 % 25,0 %  22,2 % 19,0 % 26,2 % 

Andet * 50,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 19,0 % 29,5 % 

Tabellen viser den geografiske fordeling af de adspurgte klubber i forhold til discipliner/aktiviteter. Teknik 

dyrkes mindst i Nordjylland og mest i Midtjylland. Kamp dyrkes meget ligeligt ud over hele landet, dog mest 

i Nordjylland.  Selvforsvar dyrkes meget ligeligt ud over hele landet, dog mindst i Hovedstaden. 

Motionstaekwondo dyrkes mest i Nordjylland og mindst i Midtsjælland. Meditation dyrkes en lille smule 

over hele landet, dog mest i Hovedstaden. Ligeledes er det mest i Hovedstaden, at der dyrkes andet end de 

ovennævnte kategorier. 

Her viser sig et billede af, at visse discipliner er mere udbredt i nogle dele af landet, mens andre er mere 

ligeligt fordelt på klubberne over hele landet. Motionstaekwondo fremkommer i minimum 2/3 af klubberne 

i alle regioner, på nær Midtjylland. Det kan som tidligere nævnt hentyde til, at det forstås som, at man 

dyrker taekwondo som motion, dvs. grundtræning og ikke er interesseret i stævner og måske heller ikke 

gradueringer. At selvforsvar dyrkes mindst i Hovedstade kan skyldes, at der generelt hér er en tendens i den 

brede befolkning om at shoppe rundt mellem sportsgrenene. Den geografiske fordeling kan dog ikke 

forklare den store variation klubberne indbydes, så det må skyldes andre ting som bl.a. klubstørrelse, 

frontfigurer, tradition, historie, byens størrelse, indbyggersammensætning etc.    
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Klubbernes tilbud – særlige målgrupper 

Vi undersøgte, hvilke typer hold klubberne tilbyder i håbet om, at det kan hjælpe os med at forstå 

variationen blandt klubbernes aktiviteter, og i sidste ende hvad der skal til for at tiltrække og holde på 

udøvere i sporten.  

Motionshold 

 

  Total 

Har I hold med voksne medlemmer, der primært 
dyrker taekwondo for motionens skyld?  

Procent Antal 

Ja 51 % 31 

Nej 49 % 30 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at der i halvdelen af de adspurgte klubber er fokus på Taekwondo som motion.   

Det stemmer overens med fordelingen fra tidligere grafer omkring disciplinen motionstaekwondo. dvs. 

grundtræning og ikke er interesseret i stævner og måske heller ikke gradueringer. Hvilke klubber har så især 

medlemmer, der dyrker taekwondo som motion? 

Har I hold med voksne 
medlemmer, der primært dyrker 
taekwondo for motionens skyld? 

Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 18,8 % 

34-74 medlemmer 53,3 % 

75-124 medlemmer 53,3 % 

125 eller flere medlemmer 80,0 % 

Tabellen viser sammenhæng mellem størrelse af de adspurgte klubber og andelen af klubber, der har hold 

for udøvere, der dyrker taekwondo som motion. Jo støtte klub, jo flere der dyrker det som motion.  

Det er ikke overraskende, at det er mest udbredt i de store klubber, da det kan skyldes, at de har flere 

ressourcer til at udbyde flere tilbud - sammenholdt med at flere medlemmer også kan give en større 

variation i, hvad der trænes og lægges vægt på. Afhænger det også af geografien? 

Har I hold med voksne 
medlemmer, der primært dyrker 
taekwondo for motionens skyld? 

Andel med 'ja' 

Hovedstaden 66,7 % 

Midtjylland 33,3 % 

Nordjylland 50,0 % 

Sjælland 77,8 % 

Syddanmark 42,9 % 

Tabellen viser den geografiske fordeling af de adspurgte klubber, der har udøvere, der dyrker taekwondo 

som motion. Det er mest udbredt i klubber på Sjælland og Hovedstaden, hvorimod det er mindst udbredt i 

klubber i Midtjylland.  
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Der er ikke sammenhæng mellem størrelsen af klubben og geografien, da tabellen herover angiver, at det 

er mere udbredt i øst. Der er nemlig en ligelig procentvis geografisk fordeling blandt de adspurgte klubber.    

Familiehold 

 

  Total 

Har I familiehold, hvor flere generationer kan 
træne sammen på samme tid og samme hold? 

Procent Antal 

Ja 46 % 28 

Nej 54 % 33 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at der i lige under halvdelen af de adspurgte klubber er fokus på familietræning. 

Det overrasker ikke, at kun lige under halvdelen klubberne har familiehold, da aldersmedianen jo er på 16 

år. Taekwondo er stadig mest en børnesport.   

Har I familiehold, hvor flere 
generationer kan træne sammen 

på samme tid og samme hold? 
Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 68,8 % 

34-74 medlemmer 46,7 % 

75-124 medlemmer 46,7 % 

125 eller flere medlemmer 20,0 % 

Tabellen viser sammenhæng mellem størrelse af de adspurgte klubber og andelen af klubber, der har hold 

med familietræning. Det er især de små klubber, der har familiehold.  

Dette kan skyldes, at oplandet af udøvere er mindre, og dermed skal de små klubber kunne rumme alle 

udøvere til samme træning. Hænger det så også sammen med den geografiske placering? 

Har I familiehold, hvor flere 
generationer kan træne sammen 

på samme tid og samme hold? 
Andel med 'ja' 

Hovedstaden 50,0 % 

Midtjylland 33,3 % 

Nordjylland 0,0 % 

Sjælland 55,6 % 

Syddanmark 57,1 % 

Tabellen viser, at det er mest udbredt med familiehold i den sydlige del af landet, da der er markant færre 

klubber i Midtjylland og slet ingen i Nordjylland, der har familiehold. 

Der er ikke sammenhæng mellem størrelsen af klubben og geografien, da tabellen herover angiver at det er 

mere udbredt i syd. Der er en ligelig procentvis geografisk fordeling blandt de adspurgte klubber, og to af 

Danmarks største byer Århus og Aalborg ligger i de regioner, hvor færrest klubber har familiehold.    
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Teenagehold 

 

  Total 

Har I teenagehold (ca. 13–19 år)? Procent Antal 

Ja 38 % 23 

Nej 62 % 38 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at det generelt ikke er udbredt i klubberne med teenagehold. Kun 38 % af de adspurgte 

klubber har teenagehold. 

Dette er ikke overraskende med så få teenagehold, da aldersmedianen er 16 år i Taekwondo - 

sammenholdt med det generelle problem i dansk idræt med at holde på teenagerne. Hænger det i 

taekwondo sammen med størrelsen på klubben? 

Har I teenagehold (ca. 13 – 19 
år)? 

Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 12,5 % 

34-74 medlemmer 46,7 % 

75-124 medlemmer 46,7 % 

125 eller flere medlemmer 46,7 % 

Tabellen viser, at det især er de små klubber, der ikke har teenagehold. For klubber over 34 medlemmer er 

fordelingen ligelig mellem de adspurgte klubber.  

Det er ikke overraskende, at de små klubber ikke har teenagehold, da de ikke har massen til det. Det er dog 

overraskende, at det ellers ikke afhænger af klubstørrelse. Hænger det i stedet sammen med geografisk 

placering? 

Har I teenagehold (ca. 13 – 19 
år)? 

Andel med 'ja' 

Hovedstaden 41,7 % 

Midtjylland 26,7 %  

Nordjylland 100 % 

Sjælland 33,3 % 

Syddanmark 33,3 % 

Tabellen viser, at det er alle de adspurgte klubber i Hovedstaden, der har teenagehold. Herefter er det i 

Nordjylland med 42 % af klubberne, der har disse hold. Det er mindst udbredt i klubberne i Midtjylland.   

Det var forventeligt, at Hovedstaden har flest, da oplandet er så stort, men det er overraskende, at det kun 

er Nordjylland, der ellers ligger højt. Dette viser, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem klubbens 

placering rundt om i landet inkl. ved de største byer og det at have teenagehold.     
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Voksen begynderhold 

 

  Total 

Har I begynderhold for voksne (20 år og opefter)? Procent Antal 

Ja 33 % 20 

Nej 67 % 41 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at det generelt ikke er udbredt i klubberne med begynderhold for voksne. Kun 33 % af de 

adspurgte klubber har disse hold. 

Dette er ikke overraskende, da aldersmedianen er 16 år i Taekwondo. Er der en sammenhæng mellem 

hvilke klubber, der har voksne begyndere, og størrelse på klubben? 

Har I begynderhold for voksne 
(20 år og opefter)? 

Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 0,0 % 

34-74 medlemmer 13,3 % 

75-124 medlemmer 40,0 % 

125 eller flere medlemmer 80,0 % 

Tabellen viser, at de små klubber ikke har voksne-begynderhold, og at 80 % af de adspurgte store klubber 

har voksne-begynderhold.  

Der er altså en sammenhæng mellem størrelse på klubben og det at have voksne-begynderhold. Det kan 

skyldes, at de store klubber har flere ressourcer til at udbyde flere hold sammenholdt med, at der også er 

flere medlemmer. Afhænger det af geografien? 

Har I begynderhold for voksne 
(20 år og opefter)? 

Andel med 'ja' 

Hovedstaden 58,3 % 

Midtjylland 13,3 % 

Nordjylland 50,0 % 

Sjælland 33,3 % 

Syddanmark 28,6 % 

Tabellen viser, at det primært er i Hovedstaden og Nordjylland, klubberne har voksen begynderhold. I 

Midtjylland er der færrest af de adspurgte klubber med denne type hold.   

Det er forventeligt, at Hovedstaden har mange klubber med voksne begyndere, da der er et stort opland af 

netop voksne – især i starten af 20’erne. Desuden er Hovedstanden som regel et mekka for at prøve mange 

nye idrætsgrene af. Det er overraskende, at Nordjylland er så højt over de andre dele af landet.  Det tyder 

på, at det ikke nødvendigvis har noget med de 5 største byer at gøre, hvorvidt der er mange voksne 

begyndere eller ej.   
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60+ & pensionisthold 

 

  Total 

Har I hold for seniorer og ældre over 60 år? Procent Antal 

Ja 7 % 4 

Nej 93 % 57 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at næsten ingen af de adspurgte klubber har hold for udøvere over 60 år.  

Dette er ikke overraskende, at der er få hold for ældre, hvis man sammenholder med aldersmedianen på 16 

år. Er der en sammenhæng mellem hvilke klubber, der har 60+ seniorer, og størrelse på klubben? 

Har I hold for seniorer og ældre 
over 60 år? 

Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 6,3 % 

34-74 medlemmer 6,7 % 

75-124 medlemmer 6,7 % 

125 eller flere medlemmer 6,7 % 

Tabellen viser, at det er lige lidt udbredt over landet at have hold for udøvere over 60 år.  

Om klubben har 60+ hold er uafhængig af klubbens størrelse. Det skyldes nok, at der er meget få klubber i 

landet, der har nok udøvere i den alder til at have et decideret hold til dem. Er der nogen sammenhæng 

med geografisk placering? 

Har I hold for seniorer og ældre 
over 60 år? 

Andel med 'ja' 

Hovedstaden 8,3 % 

Midtjylland 6,7 % 

Nordjylland 0,0 % 

Sjælland 0,0 % 

Syddanmark 9,5 % 

Tabellen viser, at 60+ hold er mest udbredt i Syddanmark og Hovedstaden og slet ikke i Nordjylland og på 

Sjælland.  

Der er ikke rigtig nogen tendens geografisk set ift. 60+ hold, da både Syddanmark og Hovedstaden er høj, 

men resten af Sjælland ikke er det.  Ligeledes er det udbredt i Midtjylland, som ellers er lav på alle de andre 

typer hold, men det er ikke udbredt i Nordjylland.   
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Højt graduerede hold 

 

  Total 

Tilbyder I særlig eller ekstra træning til 
sortbælter? 

Procent Antal 

Ja 61 % 37 

Nej 39 % 24 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at 2/3 af de adspurgte klubber har træning kun for udøvere med sort bælte.  

I en stor del af klubberne er der fokus på at holde på de højere graduerede. Set i et fastholdelsesperspektiv 

er det rigtig godt. Er der nogen sammenhæng med størrelsen af klubben? 

Tilbyder I særlig eller ekstra 
træning til sortbælter? 

Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 62,5 % 

34-74 medlemmer 46,7 % 

75-124 medlemmer 46,7 % 

125 eller flere medlemmer 86,7 % 

Tabellen viser, at det især er de små og store klubber af de udspurgte, som tilbyder ekstra aktivitet til de 

højt graduerede.   

Det er måske lidt overraskende, at fordelingen er sådan, og at den ikke er mere ligelig. En årsag til det kan 

være, at de små klubber er tvunget på deres eksistens til at fastholde de højtgraduerede, og at de store 

klubber har ressourcerne til at have mere fokus på det og pleje de højt graduerede.  Hænger det sammen 

med placering? 

Tilbyder I særlig eller ekstra 
træning til sortbælter? 

Andel med 'ja' 

Hovedstaden 66,7 % 

Midtjylland 66,7 % 

Nordjylland 25,0 % 

Sjælland 55,6 % 

Syddanmark 61,9 % 

Tabellen viser, at den geografiske fordeling i klubber, der tilbyder noget ekstra til højt graduerede, er 

nogenlunde ligelig over hele landet, på nær i Nordjylland. Her er det kun 25 % af de adspurgte klubber, der 

har fokus på at gøre noget ekstra for sortbælterne.   

Det tyder ikke på, at der er nogen sammenhæng mellem geografisk placering af klubben og tilbøjeligheden 

til at udbyde aktiviteter til de højt graduerede.  

 



34 
 

Fastholdelse & rekruttering 

 
I forlængelse af hvilke tilbud klubberne har til medlemmerne, undersøgte vi også, hvordan klubberne havde 

det med at holde på medlemmer og skaffe nye – især ældre end 12 år. Det skal gøre os klogere på, hvad vi 

bedst kan gøre for at tiltrække og holde på udøvere i sporten.  

Højbælter 

 

  Total 

Har klubben generelt succes med at fastholde 
medlemmer, efter at de har fået  
1. dan?  

Procent Antal 

Ja 57 % 35 

Nej 21 % 13 

Ved ikke 21 % 13 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at lidt over halvdelen af de adspurgte klubber har succes med at fastholde højtgraduerede.  

At det er 57 % af de adspurgte klubber, der kan holde på de højtgraduerede hænger godt i tråd med, at 61 

% af klubberne gør tiltag for netop denne målgruppe med særlige hold eller ekstra aktiviteter kun for dem. 

Det tyder på, at disse tiltag hjælper med at fastholde sortbælter i sporten – at de bliver, fordi de bliver 

videreudviklet.  Er klubbens størrelse også en vigtig faktor i fastholdelsen?   

Har klubben generelt succes med 
at fastholde medlemmer, efter at 

de har fået 1. dan? 
Andel med 'ja' 

Under 35 medlemmer 75 % 

34-74 medlemmer 40 % 

75-124 medlemmer 53,3 % 

125 eller flere medlemmer 60 % 

Total 57,4 % 

Tabellen viser, at det mest er i de små klubber af de adspurgte, der er i stand til at holde på de 

højtgraduerede, og mindst i klubber med en størrelse på 34-74 medlemmer.   

At de små klubber er bedst til at holde på sortbælterne, er ikke så overraskende, da netop de klubber har 

behov for at holde på erfaringen for at kunne overleve. Det ser dog ud til, at klubberne ellers generelt, især 

de næst mindste, kan trænge til støtte til at fastholde højbælterne, da det i gennemsnit kun er 57 % af de 

adspurgte klubber, der kan fastholde den målgruppe. Afhænger det af geografisk placering?   
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Har klubben generelt succes med 
at fastholde medlemmer, efter at 

de har fået 1. dan? 
Andel med 'ja' 

Hovedstaden 33,3 % 

Midtjylland 73,3 % 

Nordjylland 0 % 

Sjælland 77,8 % 

Syddanmark 61,9 % 

Tabellen viser, at det i sær i Hovedstaden og i Nordjylland, at de adspurgte klubber har svært ved at 

fastholde de højt graduerede. I resten af landet er fordelingen nogenlunde ligelig.   

At Nordjylland ingen succes har med at fastholde højbælter, kan virke overraskende, men det falder meget 

godt i tråd med data fra forrige afsnit, hvor kun 25 % af klubberne i Nordjylland har ekstra tiltag/aktiviteter 

til de højt graduerede. Det tyder igen på, at især disse klubber skal støttes i at fastholde den målgruppe. At 

Hovedstaden også ligger lavt på fastholdelses barmetret, kan måske forklares med, at det også er 

klubberne i denne region, der ligger højt på voksne medlemmer, som dyrker taekwondo som motion. 

Tidligere er nævnt, at dette kan dække over grundtræning, og at de ikke er interesseret i stævner og måske 

heller ikke gradueringer. I Hovedstaden er der desuden i den voksne befolkning en generelt tendens om at 

shoppe rundt mellem forskellige idrætsgrene og ikke nødvendigvis være trofast overfor den på det 

tidspunkt valgte sport/idræt. Dette kan også være en af årsagerne til, at det i Hovedstaden er sværere at 

fastholde de højt graduerede.  

For at hjælpe klubberne bedst er det selvfølgelig brugbart at undersøge, hvad udfordringerne ved 

fastholdelse af højbælterne er.    

  Total 

Hvorfor har klubben ikke succes med at fastholde 
medlemmer, efter at de har fået 1. dan? 

Procent Antal 

De har for travlt 38 % 5 

De ønskede blot at opnå sort bælte 38 % 5 

Deres børn er stoppet i klubben 0 % 0 

De er flyttet væk fra byen 62 % 8 

Andet * 31 % 4 

Total 169 % 22 

* Folk flytter, frygter yderligere ansvar, generelt problem med at fastholde teenagere 

Tabellen viser, at frafaldet i de højt graduerede i de adspurgte klubber overvejende skyldes at de flytter væk. 

Herefter er grundene, at sortbælterne kun ønskede at opnå det sorte bælte, at de har for travlt til herefter 

at blive i klubben, at de frygter ansvar og den generelle tendens med frafald af teenagere.  

Det overrasker ikke, at klubberne har svært ved at fastholde højbælter, når disse flytter eller har for travlt. 

Det også tydeligt, at forbundet skal hjælpe klubberne med at have rykket til en holdning bland udøverne i 

sporten, så der er en større mening for udøverne end kun at få det sorte bælte. 
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Nye medlemmer 

 

  Total 

I hvilken grad har klubben interesse i at optage 
flere voksne medlemmer, end tilfældet er i dag? 

Procent Antal 

I meget høj grad 64 % 39 

I nogen grad 33 % 20 

Hverken eller 3 % 2 

I ringe grad 0 % 0 

Slet ikke 0 % 0 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at de adspurgte klubber gerne vil have voksne.  

Det er positivt, at klubberne gerne vil have de voksne medlemmer, så sporten ikke bliver ved med kun at 

være en børnesport. Men kan klubberne rumme de voksne? Som nævnt i det tidligere afsnit er nogle af 

klubberne allerede begyndt med hold til de voksne. Hvilke voksne får de ind? Her er det værd at undersøge 

om tidligere taekwondoudøvere kan genrekrutteres, da de allerede kender til kulturen og sporten. Håbet 

ved denne målgruppe er, at flere holder ved, end hvis det er helt nye udøvere uden kendskab til sporten i 

forvejen.  

Tidligere taekwondoudøvere 

 

  Total 

I hvilken grad har klubben succes med at 
organisere tidligere taekwondoudøvere som 

medlemmer igen, efter at de er blevet voksne? 
Procent Antal 

I meget høj grad 16 % 10 

I nogen grad 34 % 21 

Hverken eller 18 % 11 

I ringe grad 26 % 16 

Slet ikke 0 % 0 

Ved ikke 5 % 3 

Total 100 % 61 

Tabellen viser, at 50 % af de adspurgte klubber i høj eller nogen grad får tidligere taekwondoudøvere ind 

igen som voksne medlemmer. Der er dog også 26 %, hvor det ikke lykkes ligeså godt. 

Det tyder på, at det ikke er helt lige til at rekruttere tidligere udøvere tilbage til sporten som voksen. Det 

kan skyldes mange ting, men det er i hvert fald en målgruppe, klubberne allerede har fokus på. Det positive 

er, at der ikke var nogen af de adspurgte klubber, der svarede at de slet ikke kan fastholde dem.   
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Opsummering  

Når klubberne bruger forbundets uddannelser, så er det for de flestes vedkommende med størstedelen af 

klubbens trænere. Der er dog også nogle klubber, som næsten ikke eller slet ikke bruger forbundets 

træneruddannelser.  

Træneruddannelse 

Mange udøver starter på træneruddannelse, men få afslutter hele forløbet. Der er et stort frafald, både 

gennem Træner 1 og Træner 2 uddannelserne men også fra Hjælpetræner over Træner 1 til slutningen på 

Træner 2. Det er samme mønster for begge køn. De 19-24 årige er den største målgruppe på forbundets 

kurser, hvilket er lidt overraskende, når aldersmedianen i forbundet blandt medlemmer er 16 år. De 15-18 

årige tager overvejende Hjælpetrænerkurserne og Træner 1A, hvilket nok primært skyldes de krav, der 

ligger til at kunne få 1. dan. Generelt dominerer to aldersgrupper på alle kurserne på nær 

hjælpetrænerkurserne nemlig 19-24 årige og 40-64 årige. Der er god overensstemmelse mellem data for 

forbundets kurser, og hvad klubberne angiver deres trænere har af træneruddannelse.  Der tegner sig et 

mønster af, at antallet af tagne kurser stiger proportionelt med størrelsen på klubben, så de store klubber 

har taget flest kurser, hvilket er ligeligt fordelt geografisk. Der er ikke nogen sammenhæng mellem 

klubbens størrelse og antallet af kurser, hver medlem har taget. Det ser ud til, at de fleste deltagere - 

uafhængig af geografi - tager max. 1 kursus. 

Hjælpetræner: 

Kursister fra alle aldersgrupper tager hjælpetræneruddannelsen, og det er overvejende samme mønster for 

begge køn. De 15-18 årige fylder en del på både det tidligere Hjælpetrænerkursus og det nye 1-2-Træner 

kursus. At der er flest unge på hjælpetrænerkurserne skyldes nok primært de krav, der ligger omkring at 

have kurset for at kunne få 1. dan. Der er langt færre kursister med højere bæltegrad end 1. dan, hvilket 

højst sandsynligt også forbundet til kravet til 1. dan. Desuden hænger den lave alder på disse kurser også 

godt sammen med aldersmedianen på 16 år. 

Træner 1: 

Der er et kraftigt frafald i kursister fra Træner 1A til Træner 1C, og at det er et generelt mønster uafhængig 

af alder og køn. De tre aldersgrupper, som er mest dominerende på Træner 1 kurserne, er 19-24 årige, 25-

39 årige og 41-64 årige, skarpt forfulgt af de 15-18 årige. Det ser dog ud til, at de 40-64 årige er dem, der 

mest holder ved, da frafaldet mellem Træner 1B og Træner 1C ikke er så stort som for de andre 

aldersgrupper. Der er ligeledes samme tendens som for hjælpetræner kurserne, netop at der er en 

overvægt af kursister, der har bæltegrad 1. kup eller 1. dan og langt færre kursister med højere bæltegrad 

end 1. dan. Her kan det ikke bortforklares med krav til graduering. Faldet fra 1. dan til 2. dan skyldes i 

stedet med høj sandsynlighed det generelle frafald fra sporten. 

Træner 2: 

Der er et kraftigt frafald i kursister fra Træner 2A til Træner 2C, ligesom ved Træner 1. På Træner 2A 

kurserne er der en ligelig deltagelse fra aldersgrupperne 19-24 årige, 25-39 årige og 40-64 årige. Den 

aldersgruppe, der er mest konsistens gennem forløbet, er de 19-24 årige - også for kurserne for 

Sabumnimmer. 
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Trænermangel: 

31 klubber mangler trænere, hvilket er halvdelen af de adspurgte klubber. Det tyder på, at netop dette 

problem kan være med til at påvirke deltagerantallet på kurserne, da der ikke er nogle kursister at tage af. 

Lidt over halvdelen af forbundets klubber har deltaget i undersøgelsen. Vi kan derfor ikke sige, at 

tendensen den samme i resten af klubberne, men vi har en formodning om det, da kun to af de adspurgte 

klubber ikke manglede nogen trænere. Over halvdelen mangler børnetrænere, og lige under halvdelen 

mangler ungdomstrænere og voksentrænere. Desuden har flere klubber behov for mere end én type 

træner – både funktionsmæssigt og disciplinpræget. 

Lederuddannelse 

Klubberne undlader at tage på forbundets lederkurser pga. primært tre forskellige årsager: 

 Lederne ikke tid 

 Der er ingen kurser 

 Kurserne er for dyre  

En af forklaringerne på ledernes mangel på tid kan være, at de for manges vedkommende samtidig er 

trænere. De har travlt med andre ting så som driften af klubben først og fremmest til at prioritere 

lederkurser. Så er formen af kurserne måske forkert! De adspurgte klubberne meddeler, at der er en 

mulighed for, at lederne vil prioritere området, hvis kurserne er korte og praksis-baserede. Desuden har 

over en tredjedel af de adspurgte klubber har givet udtryk for, at der især er behov for emner, der er 

forbundet med klubdrift og frivillige. Flere af klubberne har angivet mere end et emne, hvilket kan indikere 

at der faktisk er et behov for kurser.   

Medlemskab 

Taekwondoudøvere er hovedsagelig 8-12 år, når de melder sig ind i klubberne, og 10-14 år når de melder 

sig ud.  Mange prøver taekwondo og bliver i sporten et par år. Udøverne, der falder fra efter de 1-2 år, har 

ca. 6 kup, og for de små børn er det grøn Mon (for ældre end 11 år) eller blå Mon (for 8-11 år). Dem, som 

holder længere end 3 år, bliver til gengæld en del år i sporten, men der er et frafald igen efter sort bælte (1. 

dan). Der tegnes licens for dem indenfor de første 2 måneder, efter de er startet. Der er kun nogle få ad de 

adspurgte klubber, hvor forsinkelsen er på 3, 4, 6 eller 10 måneder. En licens bliver primært fornyet 1-2 

gange, og herefter er der et støt fald i licensfornyelser - uafhængigt af køn. Desuden har mange af de store 

klubber få licensfornyelser, især i de større byer på nær Aalborg, hvilket tyder på en stor 

medlemsudskiftning. Dette hænger godt sammen med den korte varighed af et medlemskab på 1-2 år. 

Størstedelen af de adspurgte klubber tegnes licens for alle medlemmer. Kun 10 af de adspurgte klubber har 

medlemmer, de ikke tegner licens for. Det svarer til 9 % af vores klubber.  Hvad laver så de medlemmer, der 

ikke har licens? Hvad kendetegner dem? Det viser sig, at det skyldes: 

 De er inaktive 

 De har licens i en anden klub samtidig 

 De dyrker noget andet end taekwondo 

 De ønsker ikke stævner eller gradueringer  

 De er frivillige i klubben men ikke taekwondo udøver 
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Klubbernes tilbud – særlige målgrupper 

Viden omkring hvad der tilbydes de nuværende medlemmer og hvad nye ville kunne tilbydes, vil gøre os 

skarpere på, hvad der skal til for at tiltrække og holde på udøvere i sporten. 

Discipliner/aktiviteter: 

De adspurgte klubber tilbyder mere end én disciplin. Det er overraskende, at så mange svarer, at de har 

motionstaekwondo. Det skyldes måske, at det forstås som, at man dyrker taekwondo som motion – dvs. 

grundtræning og ikke er interesseret i stævner og måske heller ikke gradueringer. 

Overordnet ser fordelingen af discipliner/aktiviteter således ud: 

 Teknik dyrkes mindst i Nordjylland og mest i Midtjylland  

 Kamp dyrkes meget ligeligt ud over hele landet, dog mest i Nordjylland   

 Selvforsvar dyrkes meget ligeligt ud over hele landet, dog mindst i Hovedstaden 

 Motionstaekwondo dyrkes mest i Nordjylland og mindst i Midtjylland  

 Meditation dyrkes en lille smule over hele landet, dog mest i Hovedstaden  

 ’Andet’ end de ovennævnte kategorier dyrkes mest i Hovedstaden  

Visse discipliner er mere udbredt i nogle dele af landet, mens andre er mere ligeligt fordelt på klubberne 

over hele landet. Motionstaekwondo fremkommer i minimum 2/3 af klubberne i alle regioner, på nær 

Midtjylland, hvilket som sagt kan hentyde til, at det forstås som, at man kun er interesserede i 

grundtræning og ikke i stævner og måske heller ikke gradueringer. At selvforsvar dyrkes mindst i 

Hovedstade kan skyldes, at der generelt hér er en tendens i den brede befolkning om at shoppe rundt 

mellem sportsgrenene. Geografisk placering er dog ikke afgørende for, hvad klubberne har af tilbud, så det 

må skyldes andre ting som bl.a. klubstørrelse, frontfigurer, tradition, historie, byens størrelse, 

indbyggersammensætning etc.    

Motion: 

I halvdelen af de adspurgte klubber er der fokus på Taekwondo som motion. Det stemmer overens med 

fordelingen ovenfor på motionstaekwondo. Jo støtte klub, jo flere dyrker taekwondo som motion. Det er 

ikke overraskende, at det mest er udbredt i de store klubber, da de har flere ressourcer til at udbyde flere 

tilbud, og at flere medlemmer også kan give en større variation i, hvad der trænes og lægges vægt på. Dog 

er det mest udbredt i klubber på Sjælland og Hovedstaden i modsætning til Nordjylland for 

motionstaekwondo. Der er ikke nogen kobling herfra til klubstørrelse, da der er en ligelig procentvis 

geografisk fordeling blandt de adspurgte klubber.   

Familie: 

I lige under halvdelen af de adspurgte klubber er der fokus på familietræning. Det overrasker ikke, da 

aldersmedianen jo er på 16 år. Taekwondo opfattes stadig mest som en børnesport. Det er især de små 

klubber, der har familiehold. Det kan skyldes, at oplandet af udøvere er mindre, og de små klubber dermed 

skal kunne rumme alle udøvere til samme træning. Det er mest udbredt med familiehold i den sydlige del af 

landet, og der er ingen sammenhæng mellem størrelsen af klubben og geografien. Der er nemlig en ligelig 

procentvis geografisk fordeling blandt de adspurgte klubber, og to af Danmarks største byer Århus og 

Aalborg ligger i de regioner, hvor færrest klubber har familiehold.  
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Teenagere: 

Det er generelt ikke udbredt med teenagehold. Kun 38 % af de adspurgte klubber har teenagehold, og det 

er især de små klubber, der ikke har disse hold. Ellers afhænger det ikke af klubstørrelse. Det er ikke 

overraskende, da der generelt er et problem i dansk idræt med at holde på teenagerne, og de små klubber 

har ikke massen til det. Det er dog overraskende, at det ellers ikke afhænger af klubstørrelse, da 

forventningen var, at jo større klub, jo flere klubber med teenagehold.  

Det er alle de adspurgte klubber i Hovedstaden, der har teenagehold. Herefter er det i Nordjylland med 42 

% af klubberne. Det er mindst udbredt i klubberne i Midtjylland. Det er forventeligt, at Hovedstaden har 

flest, da oplandet er så stort, men det er overraskende at det kun er Nordjylland der ellers ligger højt. Der 

er således ikke er en direkte sammenhæng mellem teenagehold og klubbens geografiske placering inklusiv 

ved de største byer.  

Voksne-begynder: 

Det er generelt ikke udbredt med begynderhold for voksne. Kun 33 % af de adspurgte klubber har disse 

hold. Det er ikke overraskende, da aldersmedianen er 16 år i taekwondo. Det er især de små klubber, der 

ikke har voksne-begynderhold, hvorimod 80 % af de adspurgte store klubber har disse hold. Der er altså en 

sammenhæng mellem voksne-begynderhold og størrelse på klubben, hvilket kan skyldes, at de store 

klubber har flere ressourcer til at udbyde flere hold. Det er primært i Hovedstaden og Nordjylland, 

klubberne har voksne-begynderhold, og færrest klubber i Midtjylland med denne type hold. Det er 

forventeligt, at Hovedstaden har mange klubber med voksne begyndere, da der er et stort opland af netop 

voksne – især i starten af 20’erne. Desuden er Hovedstanden som regel et mekka for at prøve mange nye 

idrætsgrene af. Det er overraskende, at Nordjylland er så højt over de resterende dele af landet.  Det tyder 

på, at det ikke nødvendigvis har noget med de 5 største byer at gøre, hvorvidt der er mange voksne 

begyndere eller ej.   

60+: 

Næsten ingen af de adspurgte klubber har hold for udøvere over 60 år, og det er lige lidt udbredt over hele 

landet og er uafhængig af klubstørrelse. Dette er ikke overraskende, hvis man sammenholder med 

aldersmedianen på 16 år. Der er nok meget få klubber i landet, der har nok udøvere i den alder til at have 

et decideret hold til dem. Der er ikke rigtig nogen tendens geografisk set ift. 60+ hold, da både Syddanmark 

og Hovedstaden er høj, men resten af Sjælland ikke er det.  Ligeledes er det udbredt i Midtjylland, som 

ellers er lav på alle de andre typer hold, men det er ikke udbredt i Nordjylland.   

Højbælter: 

I en stor del af klubberne er der fokus på at holde på de højere graduerede. 2/3 af de adspurgte klubber har 

træning kun for udøvere med sort bælte.  Set i et fastholdelsesperspektiv er det rigtig godt. Det er især de 

små og store af de udspurgte klubber, som tilbyder ekstra aktivitet til de højt graduerede. Det er måske lidt 

overraskende, at fordelingen er sådan, og at den ikke er mere ligelig. En årsag kan være, at de små klubber 

er tvunget på deres eksistens til at fastholde de højtgraduerede, og at de store klubber har ressourcerne til 

at have mere fokus på det og pleje de højt graduerede. Det er nogenlunde ligelig fordelt over hele landet, 

på nær i Nordjylland. Her er det kun 25 % af de adspurgte klubber, der har fokus på at gøre noget ekstra for 

sortbælterne.   
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Fastholdelse og rekruttering 

Lidt over halvdelen af de adspurgte klubber har succes med at fastholde højtgraduerede. At det er 57 % af 

de adspurgte klubber, der kan holde på de højtgraduerede hænger godt i tråd med, at 61 % af klubberne 

gør tiltag for netop denne målgruppe med særlige hold eller ekstra aktiviteter kun for dem. Det tyder på, at 

disse tiltag hjælper med at fastholde sortbælter i sporten – at de bliver, fordi de bliver videreudviklet.   

Det er mest de små klubber, der er i stand til at holde på de højtgraduerede, og mindst klubber med en 

størrelse på 34-74 medlemmer. Det er ikke så overraskende med de små klubber, da netop de har behov 

for at holde på erfaringen for at kunne overleve som Taekwondoklub. Frafaldet i de højt graduerede 

skyldes overvejende, at de flytter væk. Dernæst er grundene, at udøverne kun ønskede at opnå det sorte 

bælte, at de har for travlt til at blive i klubben, at de frygter ansvar, og til sidst det generelle problem med 

frafald af teenagere. Det er tydeligt, at forbundet skal hjælpe klubberne med at have rykket til en holdning 

bland udøverne i sporten, så de får en anden og måske større mening med taekwondo end kun at få det 

sorte bælte. Det er positivt at klubberne gerne vil have de voksne medlemmer, så sporten ikke bliver ved 

med at være en udpræget børnesport. Voksne kan dog deles i tidligere udøvere og helt nye. At 

genrekrutteres tidligere udøvere kan være en fordel, da de allerede kender til kulturen og sporten og 

forhåbentlig får lyst til at blive lang tid. 50 % af de adspurgte klubber får i høj eller nogen grad tidligere 

taekwondoudøvere ind igen som voksne medlemmer. Der er dog 26 %, hvor det ikke lykkes lige så godt. 

Det kan skyldes mange ting, men det er i hvert fald en målgruppe klubberne allerede har fokus på, og 

selvom der kan være udfordringer, var der ingen af de adspurgte klubber, der slet ikke kunne holde på 

dem.  De helt nye voksne medlemmer er det kun 1/3 ad de adspurgte klubberne, der har fokus på med 

særlige hold til denne målgruppe.  

 

Konklusion 
 

Der er et bredt tilbud af discipliner til udøvere i forbundets klubber. I minimum 2/3 af klubberne i alle 

regioner, på nær Midtjylland, kan udøverne dyrke taekwondo som motion, dvs. grundtræning - ikke 

stævner og måske heller ikke gradueringer. Ligeledes kan udøverne i næsten hele landet dyrke Taekwondo 

som selvforsvar, dog mindst i Hovedstaden, hvilket kan skyldes, at der generelt hér er en tendens i den 

brede befolkning om at shoppe rundt mellem sportsgrenene.  

Der er dog en kæmpe udfordring med at holde på medlemmer i Taekwondo. Medlemskabet i klubberne er i 

gennemsnit 1-2 år, de større byer kun 1 år. Det hjælpes desværre på vej af, at Taekwondo udpræget 

opfattes som en børnesport, hvilket understøttes af, at medlemmerne ved start klassisk er 8-12 år, og 

aldersmedianen i sporten er på 16 år. Licens følger pænt de nye medlemmer, da der max er en forsinkelse 

på et par måneder fra medlemmet starter, til der tegnes licens for vedkommende. Desuden er det også en 

udfordring, at et af målene med at starte til Taekwondo er at opnå sort bælte, for det betyder et stort 

frafald af udøvere fra sporten ikke kun efter de første par år men igen efter opnåelse af sort bælte. Der er 

derfor et behov for at have rykket til en holdning blandt udøverne i sporten, så de ser en større mening 

med Taekwondo end kun at få sorte bælte. En anden årsag til frafald er, at udøverne flytter væk, og det 

tyder desværre ikke på, at de alle starter igen i en Taekwondoklub det nye sted. Her har forbundet en 

opgave med at hjælpe med at få dem til at begynde igen til Taekwondo. 
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For at ændre på Taekwondo som en udpræget børnesport skal der flere unge og voksne til. Klubberne vil 

generelt gerne have flere voksne medlemmer, men det tyder på, at de rammer og ressourcer, klubberne 

har, ikke nødvendigvis tillader det. Et af stederne, der kan sættes ind, er på tidligere taekwondoudøvere, 

hvilket klubberne generelt allerede har fokus på og en del med succes. En anden løsning er at få helt nye 

voksne medlemmer ind, hvilket kun sker i 1/3 af klubberne og primært i store klubber og mest i 

Hovedstaden. Her er tydeligt nogle områder, forbundet bør hjælpe og støtte op om klubberne, hvis vi skal 

sikre tilstrækkelig med ressourcer i sporten fremover.     

Medlemsdifferencen mellem tal til DIF og licenser tegnet kan skyldes: 

 Medlemstallene opgivet til DIF dækker over alle de medlemmer, der har været medlem af 

klubberne hen over hele året, hvorimod forbundets licenstal er pr. dags dato 

 Der er udøvere, som er medlem i mere end én klub, og derfor tæller med i tallene til DIF flere 

steder men kun har én licens hos forbundet 

 Bestyrelsespersoner, som det er i dag, skal være i systemet men ikke er aktive udøvere og derfor 

ikke har tegnet licens 

 Der er udøvere som dyrker taekwondo for motionens skyld og ikke er interesseret i stævner og 

måske heller ikke gradueringer. Her er den nuværende licensform måske ikke attraktiv nok   

Der er en del klubber, der bruger de nuværende trænerkurser – især de store klubber. Jo mindre forening, 

jo færre kurser har foreningen sendt folk afsted på.  Der er dog et markant frafald i kursister henover 

træneruddannelserne, hvilket bl.a. skyldes: 

 Sporten primært er en børnesport med en aldersmedian på 16 år, samtidig med at der er en 

generel tendens til at medlemmer falder fra efter kun et par år i sporten, og derfor mangler der 

udøvere at lære op som trænere 

 Det er svært at få udøvere til at ville tage ansvar og dermed tage kurserne  

 Mange af udøvere tager kun hjælpetræner kurset, fordi det er et krav for at få 1. dan. Dog ville 50 

% af klubberne stadig benytte træner kurserne, hvis de var gode nok, selv hvis det ikke længere vil 

være et krav for graduering 

Med det markante frafald i kursister ligger der en nødvendig opgave i både at imødekomme nogle af de 

årsager, der er nævnt, og samtidig kigge på indhold og form. Det er desuden ekstra vigtigt at revidere 

systemet, så der ikke er så tvungen en sammenhæng med krav til graduering, men at det mere er båret af 

kursisternes motivation om tilpas og brugbar læring.  

 

Det ser lidt sort ud på lederuddannelsessiden. Manglen på klubledere på forbundets kurser skyldes med høj 

sandsynlighed:  

 Der ikke er nogen unge og voksne udøvere/frivillige at tage af 

 De unge og voksne, der er involveret i ledelsen, ikke har tid  

 Lederne fraprioriterer det, fordi de både er ledere og trænere i klubben og prioriterer tiden på 

trænerrollen og -uddannelse 

 Der ikke tilbydes nogen lederkurser 
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Her er klart behov for at revidere leder kurserne både mht. indhold, formen og målgruppen, så det opfylder 

de behov, klubberne har. 

 


