
 

Referat af Stævneudvalgsmøde  
d. 22. maj 2019  

Deltagere 

Klubber 

København TKD 

Rødovre TKD  

Munkebo TKD  

Tommerup TKD  

Skanderborg TKD  

Risskov TKD  

Esbjerg TKD  

 

DTaF  

Kasper Bolmgren  

Jan Jørgensen  

Søren Holmgård Knudsen  

Anders Benzon  

Thomas Falk  

Carsten Stigers  

 

 

1. Velkomst, udvalgets berettigelse og formål  

Udvalgets virke og berettigelse blev gennemgået.  

Udvalget er nedsat som et krav fra bestyrelsen. Alle klubber der ønsker at afholder stævner skal deltage 

aktivt i udvalget.  

Formålet er at skabe et bedre stævnetiltag fremadrettet. Derudover er det et ønske at skabe et forum hvor 

der kan diskuteres løsning, udfordringer og muligheder mellem DTaF og arrangørerne.  

 

 

2. Stævnekalender 2020, 2021 

Stævnekalenderen blevet gennemgået og justeret således at datoerne for stævner ikke overlapper 

hinanden. Der blev besluttet at stævner i DTaF som udgangspunkt skal have ca. 1 måned imellem sig. 

Dette skal sikre en jævnspredning af stævner over hele året.  

Endelige datoer vil blive fremsendt på mail, og derefter lagt i kalenderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DM Uddeling fremadrettet / DM UGE 2021  

 

DIF ønsker at afholde DM som et samlet projekt, men fokus på at skabe større synlighed for alle idrætter. 

Punktet blev diskuteret og det henstilles til bestyrelsen at Stævneudvalget gerne ser at DTaF deltagere 

 DTaFs bestyrelse har d. 26 maj. 2019 godkendt, at DTaF deltager i DM uge i 2021 

 

4. Stævneadministrator  

Der skal sættes fokus på at skaffe de nødvendige personer til disse poster. Både på kamp og teknik siden. 

Der er på nuværende tidspunkt følgende mangler:  

Kamp: en leder og en administrator 

Teknik: en leder og administrator 

Der blevet på mødet, tilkendegivet at der var kendskab til to personer der måske gerne ville hjælpe.  

DTAF afventer info på disse personer. 

 

5. Dommer betaling  

Punktet blev diskuteret og konklusionen er, at det henstilles til bestyrelsen, at der skal kigge på 

mulighederne for sænke dommergebyret. 

6. Venskabsstævner  

Punktet blev diskuteret. Der skal gøres en indsats i at gøre stævnerne til et aktiv under DTaF. Ligeledes skal 

disse stævner stadig lever op til de sikkerhedsmæssig krav der gælder for stævner, da det handler om 

udøverens sikkerhed. Det henstilles til bestyrelsen, at der skal skabes dialog med udbydere af disse 

stævner. Ligeledes er der et behov for at bestyrelsen for klart defineret hvad et venskabsstævne er.    

7. Udvikling af stævneformatet for både kamp og teknik. (Opdelt)  

Punktet gennemføres til næste møde. 

8. Evt. 

Der skal arbejdes på klar udmelding omkring vejning til kamp stævner. Ligeledes skal der indføres 

decentralvejning igen. Dog skal punktet gendiskuteres når der kommer en Stævneadministrator. Da 

opgaven kræver administrativt hjælp. Derudover skal der laves klare retningslinjer for hvordan udenlandske 

deltagere håndteres når det kommer til vejning. 

Udfordring ved at betaling ikke bliver overholdt til de aftaler datoer gav diskussion om hvordan 

stævnebetalingen skal være. Der var ikke enighed fra deltagerne om hvad der var nemmest. Esbjerg og 

Rødovre ønskede betaling til klubben og Munkebo betaling til DTaF. Punktet skal diskuteres på det næste 

kommende møde.    

 


