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2 pionere er ikke længere blandt os: 
I efteråret sov Wandy Nielsen og Gunnar Sørensen stille ind. Æret været deres minde 
 
Hovedbestyrelsens arbejde: 
Vi har i den grad været mærket af, at vi har manglet ressourcer. Vi gik fra 9 til 7, hvilket var den rigtige 
beslutning. Men at 2 skulle forlade HB efter rep.mødet 2017 var ikke med i planen. 
Vi har haft Heather Hansen, Odense inde og hjælpe HB med Kommunikation og kommunikations strategi. 
Desværre rejser Heather til udlandet i efteråret, men har lovet at færdiggøre kommunikationsstrategien 
sammen med vores nye udviklingskonsulent, Kasper Bolmgren 
Det kræver tid og de rigtige kompetencer at være i HB. Det største problem er, hvis deadlines ikke 
overholdes, da det påvirker hele HB’s arbejde. 
Vi har op til dette rep.møde og vil forsat arbejde med kompetencer til HB-arbejdet mere end specifikke TKD 
interesser. 
 
IT/hjemmesiden: 
Er nu endelig kommet i drift – Der har været mange overvejelser og det har klart været en alt for lang 
proces. 
Herudover har der været meget arbejde med My Fight Book 
 
Klubberne og medlemmerne: 
DTaF er dybt afhængig af de årlige licenser. 
Hvis alt skal regnes ud i mindste detalje og får jeg fuld valuta for mine penge. 
Det varemærke Taekwondo og DTaF har får alle klubber og medlemmer jo noget ud af og jeg synes 
personligt, at vi alle skal betale til dette varemærke.  
Alle har en mening om udviklingen i Taekwondo og det er helt i orden. Men ikke at betale til denne 
fortsatte udvikling af Taekwondo synes jeg er en klar fejl. Det gælder såvel medlemsklubber som ikke 
betaler for alle medlemmer til DTaF samt for de klubber, der har meldt sig helt ud af DTaF. 
Min erfaring er, at man ikke udvikler Taekwondo, hvis man blot udvikler i sin egen lille interesse. Men 
derimod i fællesskaber i det store fællesskab 
 
De ansatte: 
Jeg havde selv store forventninger til, at udviklingskonsulent Sune ville havde de kompetencer DTaF havde 
brug for. Det viste sig at være et totalt flop, da Sune på ingen måder kom rigtigt i gang og lave faktisk ikke 
andet end at få arbejdet med de strategiske spor. 
En ny er ansat, hvilket vi ser frem til. Kasper Bolmgren er ved at blive introduceret godt i alle funktioner i 
DTaF 
Sekretariatet Jan Jørgensen arbejder tilfredsstillende og det samme gør Birthe i bogholderiet. 
 
Økonomien: 
Har fortsat haft stor fokus og vil til stadighed have det. Hele HB skal have forståelse for hele budgettet. 
Regnskabet fortæller det selv.  
Vi er nu hurtigere end forventet kommet ”op til overfladen”, men det kræver dog vedholdenhed selvom 
det er svært konstant at skulle skære i budgetterne. 
Ny måde at skulle lave budget og regnskab på da vi nu har faste beløb fra DIF, som skal indpasses. 
 
TEU: 
Kamp: Rigtigt mange stævner at skulle forholde sig i forhold til kvalifikation til mesterskaber. Også flere og 
flere mesterskaber at skulle forholde sig til. 
UC centrerne er under stadig udvikling og der er problemer som skal løses 
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Teknik: Er blevet opdelt, så Landsholdsledelsen en gren og UC er en anden. TEU Teknik skal 
helt klart have fokus efter rep.mødet. 
 
Strategiske spor: 
Tog rigtig meget af vores tid. Vi kom i mål med et samlet tilskud fra DIF på 1.385.000 kr. hvert år frem til og 
med 2021. Det betyder ikke at DTaF bare kan læne sig tilbage, da vi er forpligtet til at leve op til de mål, 
som er indskrevet i aftalen mellem DIF og DTaF. – Aftaler bliver gennemgået og tilpasset løbende. 
 
DIF og DTaF: 
Gennem 2017 er forholdet blevet styrket trods vores uenighed vedr. KUF og DIF-økonomi. Vi har dog inden 
for sidste år haft udskiftning i DTaF’s DIF-konsulenter. Det har gjort det hele noget mere besværligt, men vi 
håber ikke at der kommer nogen ændringer i 2018.  
DIF har lyttet til DTaF: KUF er nedlagt og slået sammen med DI- økonomi i en ny organisation under DIF i 
”Idrættens Kompetence Center” IKC. DIF har meget gerne ville have DTaF med. Vi har accepteret den nye 
organisation, da bestyrelsen er nedsat af DIF. DTaF har også kun valgt at få en kontorplads og fagligledelse 
til DTaF’s udviklingskonsulent ved IKC. 
Funktioner som sekretariat og økonomi forbliver, hvor det er nu = Høj kvalitet til en pris der passer til DTaF! 
 
 
Medaljerne: 
Poomsae: 
Udøverne har gjort det rigtigt godt og det er strømmet ind med medaljer ved mesterskaberne. 2017 bød 
for første gang på VM i Beach og Danmark gjorde det rigtigt godt også ved EM tog DK mange medaljer. – 
Poomsae skal i den grad konstant tilpasse sig nye regler. – Også stor ros til landsholdstræner Ky-Tu Dang og 
landsholdsledelsen 
 
Para:  
Lisa Kjær Gjessing gjorde det igen og kom et vigtigt skridt videre på deltagelse i PL i Tokyo 2020. 
Lisa udfordring er planlægning, så de deltagelse i den stævner der giver flest point prioriteres. 
Lisa er nu støttet økonomisk af Para Sport Danmark, hvilket fortæller noget om denfokus der er på Para-
Taekwondo. 
 
Kamp:  
UC begynder nu at fungere, hvilket kan ses i flere medaljer blandt juniorerne. Juniorernes resultater skal jo i 
den grad bruges i det fremtidige seniorarbejde. 
Vedr. Senior, så Deltog Sarah Malykke som den første i DTaF i et Grand Prix turnering. Så også her begynder 
DTaF stille og roligt at gøre sig bemærket i det stærke felt der er i Kamp. 
 
WTE og WT: Det går meget stærkt og for mange lande synes vi også det går for strækt. WTE har et hav af 
turneringer, de kræver coachlicense, hvilket er en ok ting, da coaches dermed bliver opdateret på reglerne 
til fordel for deres udøvere. Ja det koster penge igen, igen – Men der er ingen ting at gøre. Er man ikke 
med, bliver man skubbet langt tilbage. 
DTaF har succes i internationalt arbejde – Nej jeg blev ikke valgt til WT og WTE bestyrelserne, men kom 
tættere på embedsmændene. 
Edina og Lisa Lents er udpeget i 2 Komiteer (Poomsae og Women) 
David Couper er udpeget i WTE’s kampdommer komite. 
Jeg selv har været udpeget som Technical Delegate ved 2 G1 stævner  
 
 
 



Årsberetning 2017 Hovedbestyrelsen. 
 

Stævneafvikling: 
En kæmpe, kæmpe udfordring for os alle: 

 Deltagerantal 

 Manglende Arrangørklubber 

 Dyrt stævneudstyr. 

 Deltagergebyr 
Teknik er kørende med udstyr, stævneadministratorer og stævneledere. – Hele gruppen skal hele tiden 
være forandringsparat og være proaktiv. 
Kamp er et noget mere teknisk setup, som kræver endnu mere teknisk indsigt i udstyret i forhold til TEKNIK. 
Der skal fremadrettet fungere noget mere gnidningsløst. 
Coach licens: 
Jeg synes faktisk, at vi er ved at have rimeligt godt stævne udstyr, som er opdateret. 
Men ligesom ved licenser, kurser, gradueringer skal alle klubber deltage aktivt for at vi kan øge disse ting. 
GAL/GOL: 
 Kører uden de store problemer. Simply Compete er efter et år begyndt at have løst ”børnesygdommene” 
: Stadig et WTE project med de problemer det medfører. Klubberne skal huske, at forny rettidigt. Vi prøver 
at få Coachkursus til DK 
My Fight Book: 
 Er ligesom Simply Compete ved at komme ud ocer børnesygdommene. Kæmpestort tak til Jan Jørgensen 
for hans involvering i dette arbejde, som gør at vi får ros ved DIF i tilgang til vores arbejde med at tingene 
skal være lovgivningsmæssigt i orden 
 
Dommere  
(Både teknik og kamp) har selv udsendt beretning. Der skal lyde en kæmpe tak til de 2 dommerledere Edina 
Lents og David Coupar. De har i den grad vist en. 
 
Graduering/Kukkiwon: 
DTaF udbyder blandt mange i DTaF Dangradueringer. Det vil vi fortsat gøre. Se beretning fra Brian Rex 
Hansen. 
Samarbejde med Kukkiwon er styrket og der blev afviklet Master Course og Poom/Dan Examina Course i 
efteråret 2017. Blev en succes trods et lille deltagerantal og genererer et lille overskud trods dette. 
 
 
Uddannelse: 
Har desværre også ligget lidt i dvale. Ny organisering blev nødvendig at lave sidst i 2017. 
Alle DIF-kurser og herunder Diplomtrænerudd og  ligger nu ved Sekretariatet og Lars Arnum. 
De har nu fået det op at køre, hvilket de skal have stor tak for. 
 
Der er sket rigtigt meget i 2017 og håber, at jeg har fået det væsentlige med. 
 
Med sportslig hilsen 
 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
 
  
 


