
Referat af møde i Turneringsudvalg: 
26.januar 2017kl. 18.30 

 
Sted:  
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
Kommer: 
Jan Jørgensen 
Anders Banzon 
Pia Nikolajsen 
David Coupar 
DorteSørensen 
Joakim Carlsen 
Michael Winther 
Søren Holmgård Knudsen 
Thomas Falk 
TarikSetta 
 
Afbud: 
Søren Dahl 
Per Fly. 
 
 
Dagsorden: 
 

01. Bordet rundt 
Alle havde godt gang i arrangementerne og følte at samarbejdet og teknikken begyndte at fungere. 
 

02. Stævnelederfordeling resten af 2017. 
Blev fordelt uden problemer 
Der blev forespurgt efter en liste over dommerledere på de enkelte stævner. 
 

03. Budget 2017. 
Er ikke ligefrem nogen let opgave. Der skal til stadighed gøres en indsats. Søren nedjusterer budget 
i forhold til Rammebudget 2017. 
 

04. Stævner 2018 og 2019 
Der var ansøgning fra klubberne – alle er godkendt. 
Der har været problemer vedr. oprydning til Poomsaestævner. Det skal indskærpes over for 
klubberne, at der også skal være hjælpere til oprydning. 
Fokus på at aftale praktiske  
Dem der ikke har søgt bliver ikke udbudt igen, men kan efterfølgende ansøges. 
Søren og Jan J. sørger for at stævner kommer på kalenderen. 
 
 
 
 
 



05. Stævneafvikling Kamp 
Puljestævner kamp overvejes, når systemet er indarbejdet bedre. 
 
Vi har diskuteret om der skal være central vejning ved stævnerne. Men da vi oplever, at kæmpere 
ikke vil rejse efter en vejning, hvis de er alene i deres vægtklasse, og det derfor vil udelukke mange 
muligheder for at rykke kæmpere en vægtklasse op = færre kæmpere ti l stævnerne, og vi har ikke 
for mange i forvejen, bibeholder vi decentral vejning (hvis der er udlændinge tilmeldt, bliver vi nødt 
til at gennemføre en vejning fredag aften, hvilket naturligvis vil forsinke lodtrækningen!). 
Vedtaget:  
Ved WCTT, Rødovre Cup samt DM vil der være central vejning fredag 15-20. 
 
Vedtaget: 
 Vi vil gerne prøve at rykke fristen til 2 uger før stævnerne for at se om det får flere til at tilmelde 
sig. – Gældende fra stævnet i juni (Risskov)   
 
Forslag:  
Til gengæld skal koste alle (også børn) gebyr ikke at være i vægt ved vejningen! 
Vi foreslår at prisen for tilmelding sættes op til 350 kr., hvoraf de 100 går til forbundet. De ekstra 50 
kr. skal hjælpe forbundets økonomi, og det vil stadig være billigt i forhold til udenlandske stævner, 
hvor det koster meget mere at deltage! – Gældende fra fra WCTT 2017 
 
Forslag:   
Der sættes et fast minimumsdeltagerantal på 150 kæmpere ved stævnerne. Er vi under 150 får den 
arrangerende klub mulighed for at gennemføre stævnet, hvis de mener, der er økonomisk basis for 
det, men vi anbefaler 150 for at undgå for mange vægtklasser uden modstandere. 
 
Vedtaget: Vi aftalte at indføre faste omgangstider til stævner i Danmark: Børn kæmper 2 x 1,5 
minut, alle andre kæmper 3 x 1,5 minut. Gældende fra  dags dato. 
 
 

06. Stævneafvikling Teknik 
"Single-elimination erstattes med Cutt-off fra og med Esbjerg 25-2-2017. 
 
Der tillades opstilling af samme køn i Mix og Team til" Cup" stævner.  Gældende fra Risskov 8-4-
2017 
 
Der indføres en ny fordeling af Mix og Team i klasserne B-C og D. Gældende fra Risskov.  
 
De inddeles fremover i 2 klasser, M-14/M+15 og T-14/T+15 alle med efterfølgende B-C-D. 
Gældende fra Risskov. 
 
Alle teknikstævner skal fra og med Danish Open 2017 foregå på baner med måtter.  
 
Der offentliggøres mest vindende klub til alle stævner. - Gældende fra Risskov 
 
Forhøjelse af stævnegebyret med 50kr, så DTaF fremover modtager 100kr pr. deltager i individuel.  
Cup og Cup+ stævner = 350kr  
A-klasse - Danish Open - DM = 400kr  
Deltagelse i andre discipliner forbliver uændret, 300kr pr. hold (Team -Pair -Freestyle).  
Gældende fra Risskov.  



07. Med disse ændringer er der virkelig lyttet til de danske klubber, og vi tror alle vil være godt 
tilfredse, samtidig er vi ved godt mod, med hensyn til at få afviklet stævnerne (der også bliver 
kortere, og lettere at afvikle) så vi ser meget positivt på fremtiden.  
Med disse ændringer er der virkelig lyttet til de danske klubber, og vi tror alle vil være godt 
tilfredse, samtidig er vi ved godt mod, med hensyn til at få afviklet stævnerne (der også bliver 
kortere, og lettere at afvikle) så vi ser meget positivt på fremtiden.  

 
Registrering af dem som skal have pengene tilbage(Stævneleder) 
Det er stævnelederens ansvar at arrangørklub så tidligt som muligt får oplyst deltagerantal. Skal ske 
løbende af hensyn til tjek af om klubben har betalt 
 

08. Ansvar for udstyr 

 Lager 

 Før stævne 

 Under stævne 

 Efter stævne 
David og Søren Dall aftaler med Ølgod og får materiale listerne opgjort. 
 

09. Snitflader stævneleder og dommerleder. 
Er og bliver vigtigt – Begge parter har et ansvar i at informere tit, 
 

10. Næste møde 
Teknik(Anders) indkalder Teknik 
 Kamp(Dorte) indkalder Kamp 
Søren indkalder til fællesmøder 
 

11. Eventuelt 
Der vil fremadrettet blive en øjeblikkelig konsekvens af usportslig opførsel. – Der har de 2 sidste 
stævner været en del eksempler både indenfor kamp og teknik, at udøvere og sekundanter ikke har 
optrådt sportsligt. – Dorte laver formular som skal benyttes såvel ved kamp som teknikstævner 

 
 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 


