
Referat møde i Stævnegruppe KAMP 

25. september 2019.  

 

Sted:  
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. 
 
Mødetsvarighed: 

18.00-21.00 

 
Deltagere: 

Heidi Atiadevey 

Carsten Stigers 

Søren Weltz 

David Coupar 

Kasper Skyum Bolmgren 

Søren Holmgård Knudsen 
 
Endelig Dagsorden 

 
1. Orienteringsrunde/siden sidst. 

 
2. Rødovre Cup 21. oktober 2019. 

a. Decentral indvejning hvor og hvordan. 
 Heidi har fundet klubberne og ind vejere, disse er godkendt af David Coupar 
b. Stævneafviklingssystem ved Kasper – Vi skal se og lave test af det? 
 Kasper gennemgik stævneplanner.dk  
Rigtige grupper, rigtige vægtklasser. – Import af data fra Ma-Regonline 
Heidi kontakter Jelle vedr. stævneprogram på Heidis PC 
Søren W., Carsten og Heidi får programmet og tester. 
Der importers data fra Ma-Regonline som lægges ind i stævneplanner.dk  
Der arbejdes med det en uge med programmet 
De 4(Kasper, Heidi, Carsten og Søren W samles i Nyborg og tester systemet. 
MON bliver på den 5 bane 
Kamptidsforslag:  
MON 2x1 min  
Børn 2 x 2 min 
Kadet 3 x 2 min 
Junior og op 3x2 min  
a. Udstyr: Marvel veste anvendes til MON ellers Daedo 
 

3. Hvad skal der ske med stævnerne for at undgå aflysning 
Antal Vægtklasser? – Der kan slås vægtklasser sammen 
Børn /Kadet/Veteran 
Puljestævner indføres til flere stævner. 
Placering i Kalenderen. Der skal skelnes mellem pulje og normalt stævne.  
Aftale med Esbjerg om at lave puljestævne og MON-stævne. Heidi kontakter Esbjerg 
Invitation i god tid 
Reklame via FB 
Fra 2021 er der fælles DM med andre specialforbund i uge 26, så der sker en ændring af DM set up 
fra 2021. 
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4. Klubberne skal hjælpe os med flere deltagere: 
a.       Evt. workshop i forbindelse med DM 
b.      2 landsdækkende møder/workshops – der er godt styret/organiseret, ud fra ”Hvordan får vi 
mere Taekwondo for pengene samt lytte til de fremmødte” 
c.       Evt. spørgeskema udsendes 
 

5. Stævneafvikling i DTaF også gældende for klubberne 
Alle mødedeltagere får tilsendt de nuværende regler (Afsnit 4) i word-fil, rettelser bedes sendes til 

SHK, som koordinere rettelser 

Vi skal i dialog med disse klubber vedr. reglerne – Tag en snak med de klubber, der afholder 

venskabsstævner, at der er nogle minimumsregler: Samaritter, læger, dommere  

 
6. Håndtering af DTaF udstyr 

Defekt udstyr og mærkning af denne. – Det er vigtigt at det sker korrekt og at det lægges i ”Defekt 
kassen” og ikke sammen med udstyr som er ok 
Programmer på PC, Opdatering af PC med Daedo software sker inden Rødovre stævne 
 

7. De næste stævner i 2019/2020/2021 

a. Fordeling af opgaver til de enkelte stævner, nye stævner samt hvor mange. 
b. Der skal ske en omfordeling af stævner i 2020, så vi ikke får så mange stævner i efterår 2020. 

c. Heidi udsender skriv vedr. ansøgning af DM 2020.  

 
8. Eventuelt 

Kontakt til Merete fra Karate kontaktes vedr. lager sammen med DTaF på Sjælland. 
 Carsten tager kontakt til Merete. 

  
  

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 


