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Hovedbestyrelsens arbejde: 
Hovedbestyrelsen har desværre ikke fungeret, som jeg havde håbet den skulle gøre i 2018. Jeg var en 
virkelig glad mand over at have fået nye friske kræfter i HB efter Repmødet i april 2018. 
Desværre er 3 dog holdt i løbet af efteråret. – Det er har i den grad givet bestyrelsen og formanden noget 
at tænke på. Hvad gør vi galt og hvad kan vi gøre bedre. – Men HB-arbejde er hårdt og ikke alle ting er lige 
positivt at arbejde med. – Det at have så mange opgaver som formand holder ikke og tærer alt for meget 
på kræfterne og overskuddet. HB-arbejdet giver skrammer, da man ikke kan være gode venner med alle i 
alle situationer. 
 
IT/hjemmesiden: 
IT og hjemmeside er en evig proces som man hele tiden skal forholde sig til. Er den god for DTaF? Er den 
god for medlemmerne? 
My Fight Book fungerer tilfredsstillende, men klubberne skal hele tiden sørge for at oplysninger er 
opdateret. 
 
Klubberne og medlemmerne: 
DTaF har to typer indtægter. Fra DIF og fra medlemmerne. Indtægten fra DIF er bundet op på 
strategiaftaler, så det er indtægten fra medlemmerne som skal bruges til resten af udviklingen i DTaF. 
Der kommer konstant flere og flere opgaver, som skal løses og vi har det sidste år måtte indse at den 
frivillige indsats bliver sværere og sværere at få fat på. Derfor har vi lavet et forslag om, at licensen skal 
stige så der kan ansættes flere. 
 
De ansatte: 
Kasper Bolmgren er ved at komme rigtigt godt ind i DTaF og løser rigtigt mange opgaver. – Det har været en 
rigtig god ressource for DTaF 
Jan Jørgensen arbejder yderst tilfredsstillende og det samme gør Birthe Mikkelsen i bogholderiet. 
 
Økonomien: 
Dette er stadig en vigtig ting. Vi har i 2018 desværre ikke haft en velfungerende økonomi ansvarlig. 
Formanden måtte ind og tage over, så udbetalinger fortsat kunne blive udbetalt hurtigt samtidigt med at 
proceduren for udbetaling måtte ændres qua anbefalinger fra EY Revisor. 
Udbetalinger skal nu godkendes af 2 personer mod tidligere 1. 
Det er direkte i modstrid med DTaF’s love, at formanden varetager det økonomiske også. Det beklager jeg 
meget, men da ingen andre i HB ville tage over for økonomiansvarlig posten blev det endnu en opgave for 
formanden. 
Regnskabet taler for sig selv. – Vi er ikke gode nok til at bruge budgettet, men det kan igen ledes tilbage på 
at der ikke har været en økonomiansvarlig 
Vi har stadig en masse at skulle arbejde med i forhold til at skulle lave budget og regnskab på da vi nu har 
faste beløb fra DIF, som skal indpasses. Økonomiansvarlig skal findes! 
 
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 er under stadig udvikling og der er konstant nye udfordringer, som skal løses. 
Landholdstræner Lennart Theilgaard er kommet ok fra start 
Teknik: Er blevet opdelt, så Landsholdsledelsen en gren og UC er en anden. TEU Teknik var et af de 
områder, som jeg havde håbet på ville finde et stabilt leje i 2018, men det holdt desværre ikke. Kasper 
Bolmgren har været sat på som ressource, da Brian holdt efter VM 2018. 
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For både Teknik og Kamp gælder, at WTE overhovedet ikke fungere i forhold til at melde 
stævne datoer ud i god tid 
 
Strategiske spor: 
DTaF er godt med og følger de strategiske delmål – De bliver gennemgået som et separat punkt på 
Rep.mødet 
 
DIF og DTaF: 
Har et godt samarbejde via DIF-konsulent Torben Bundgaard og DIF-bestyrelsesmedlem Frans Hammer 
 
Medaljerne: 
Poomsae VM: 
VM i Taiwan gav 2 stk. bronzemedaljer. En fin indsats blandt rigtig mange deltagere. 
Poomsae EM blev en succes, hvor DTaF sluttede på en samlet 2. plads med masser af medaljer. 
Imponerende indsats af såvel udøvere som ledelse 
 
Para:  
Lisa Kjær Gjessing var desværre uheldig at brække armen til VM 2019 – Nu håber vi på at Lisa’s arm 
kommer godt over det og bliver klar til PL-kvalifikation i 2020 
 
Kamp:  
Der er stadig en positiv udvikling og de unge kadetter og juniorer gør det rigtig godt frem mod deres senior 
karriere og der vindes nu medaljer ved G-stævner og mesterskaber. På sigt vil ansættelse af 
landsholdstræner Lennart Theilgaard forhåbentlig give en yderligere fremgang. Det kræver dog klart at 
udøvere og træner/coach bakker op i stedet for at arbejde i en anden retning. 
Tarik Setta og TEU Kamp gør et godt arbejde på at ensarte den til tider tunge administrative  proces med UC 
 
WTE og WT: DTaF prøver hele tiden at gøre vores holdning gældende i de internationale afgørelser, men 
det er bestemt ikke let. 
Edina og Lisa Lents er udpeget i 2 Komiteer i WT (Poomsae og Women) 
David Coupar er udpeget i WTE’s kampdommer komite. 
SHK har i 2018 været udpeget, som medlem af WT’s bæredygtigheds komite  
 
Stævneafvikling: 
Marck Gabriel Hansen fik virkelig sat gang i kampstævnerne og fik afprøvet nye ting vedr. bl.a. indvejning. 
Desværre meldte Marck fra først i 2019. Marck havde til opgave at bygge stævneudvalget op, men fik det 
aldrig gjort. Det er DTaF   (Kasper Bolmgren og Jan Jørgensen nu i gang med igen, igen. Kan det virkelig 
passe, at DTaF ikke kan finde folk som vil arbejde med stævner? – DTaF’s udstyr er jo helt i top og Søren 
Weltz har fået det til at spille optimalt. Vi har dog måtte alliere os med personalet fra MA-Regonline til 
selve stævne afviklingen 
Teknik er kørende med udstyr (lige blevet helt opdateret, stævneadministratorer og stævneledere. – Hele 
gruppen skal hele tiden være forandringsparat og være proaktiv og en stævneleder mere kunne nemt 
bruges 
Kamp er et noget mere teknisk setup, som kræver et højt niveau af teknisk indsigt i udstyret i forhold til 
TEKNIK. 
Det skal fremadrettet fungere noget mere gnidningsløst. 
Jeg synes faktisk, at DTaF er ved at have rimeligt godt stævne udstyr, som er opdateret. – Eneste 
investering vi mangler, er LED TV skærme i stedet for lærred. 
GAL/GOL: 
Kører uden de store problemer.  
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Der er nu lige åbnet for at klubberne kan oprette GAL og GOL selv og derved spare lidt penge. 
Der vil være nogle indkøringsproblemer. 
DTaF er desværre ikke herre over, at nabolande (Sverige) nu bruger Simply Compete til deres stævner, som 
derfor kræver GAL(Men ikke den dyre licens) 
My Fight Book: 
Det er yderst vigtigt at data i MFB er opdateret. Ved enkelte stikprøver oplever DTaF dog en del fejl. 
 
Dommere  
Kamp har selv lavet beretning (er efter HB-beretning).  
Der skal lyde en kæmpe tak til de 2 dommerledere Edina Lents og David Coupar. De har i den grad vist en 
arbejdsvilje til at få tingene til at fungere (også økonomisk) 
 
Graduering/Kukkiwon: 
DTaF udbyder blandt mange i DTaF Dangradueringer(tror, at der efterhånden er 10-12 udbydere af 
Kukkiwon Dangraduering i DTaF) . Det vil vi fortsat gøre, da DTaF’s klubber skal have det tilbud uden at 
være tvunget til at søge andre steder. 
Samarbejde med Kukkiwon er styrket og der bliver afviklet Master Course og Hosinsul Course i efteråret 
2019. Kurserne bliver afviklet i samarbejde med DTaF, Kukkiwon og Sim UU. 
 
Uddannelse: 
Alle DIF-kurser har haft en rigtig god søgning i 2018. 
Det kører virkelig godt hvilket de 2 i administrationen (Lars Arnum og Jan Jørgensen) skal have tak for. Også 
stor tak til underviserne som får lært de unge mennesker noget! 
Søren Herlev og Kasper Bolmgren har godt fast i denne udvikling. Kasper referer i det daglige til Søren 
Herlev, så beslutningsprocessen er kort. 
 
Sager: 
Jeg synes desværre, at der er en tendens til, at der bliver brokket rigtigt meget, når det ikke lige går ens 
egen rigtige vej. HB og udvalgene tager beslutninger, som måske ikke passer den enkelte, men vi kigger på, 
hvad der giver ”mere TKD for pengene”. Vi bruger rigtigt meget tid på dette. Hvorfor skal der være alt det 
brok i stedet for at samarbejde? – Alt det evindelig brok og utilfredshed tærer på de frivillige i DTaF’s 
funktioner. Det gælder også hovedbestyrelsen. – Det er mit håb, at folk vil bakke op i stedet for at 
modarbejde og berette om deres utilfredshed på de sociale medier. Det gavner ingens motivation 
Vi er også begyndt at uploade afgørelser truffet af Ordens- og amatør udvalget kommer på DTaF’s 
hjemmeside 
 
VM2020 i Herning: 
DTaF var i november 2018 nød til af økonomiske årsager at revurdere VM2020 i Vejle. I en fælles mission 
valgte Vejle Kommune, Sport Event Denmark og DTaF at prøve at finde en anden værtsby. Herning blev 
fundet og et nyt økonomisk set up blev etableret.  
Vi har travlt, vi har brug for hjælp, ressourcer og opbakning 
 
Der er sket rigtigt meget i 2018 og håber, at jeg har fået det væsentlige med. – En ting er sikkert, der 
kommer til at ske mere i 2019. 
 
Med sportslig hilsen 
 
 
Søren Holmgård Knudsen 
Formand, Dansk Taekwondo Forbund 
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Årsberetning 2018 kampdommere(ved David Coupar) 

 

Vi har i løbet af år 2018 haft I/R´s til mange stævner i udlandet.  

De nationale dommere deltog også i svenske, norske og finske stævner. 

En del dommere har været til dommerprøver i 2018, så dommerstaben nu tæller flere C, B 
og A dommergrader. 

Fokuspunkt 2019 er flere dommerkurser til rekrutteringen af nye dommere.  

Dommerudvalget holdt dommerseminaret i Rødovre på sommerlejren i 2018. Vi håber, at 
vi ved fælles hjælp i dommerstaben kan få planlagt og gennemført et seminar i 2019.  

Til DM blev et ”professionel Video Review hold” fra Kroatien inviteret. Det forløb 
upåklageligt og må være et ønske i fremtiden til alle stævnerne i DK. 

Det er dommerudvalgets oplevelse, at de nye elektroniske tiltag giver en større tilfredshed 
blandt udøverne, klubberne, tilskuerne og stævnearrangør og dermed er blevet en succes 
ved danske stævner.  

Det nye dommersystem TKDReferee.com blev introduceret og alle kampdommerne er nu 
tilmeldt.   

Nye WT ændringer af de internationale kampregler fra juni 2018 blev ajourført og 
introduceret 1. gang ved WCTT 2018. 

World Taekwondo har fået en ny dommerformand (Song Chul Kim) og de nuværende 
internationale dommere (I/R) bliver mødt med et krav, om deltagelse på et ”refresher 
kursus” for at kunne deltage i internationale stævner (WT, WT Europe, og G1 stævner). 
Følgende I/R´s har deltaget i et I/R refresher kursus. 

Kroatien: juni, Louise Dohn, Masoumeh 

Dubai: september, Søren Sivertsen 

Bruxelles: december, Lars Sass, Søren Dall, Imad Malik 

Ragavan S. bestod WT-kurset i Bruxelles, og er nu International dommer. 

Danske dommere deltog i et ”WT Para Kyorugi IR” Seminar i Malmø, Sverige: 

 Ana Alicia, Masoumeh, Peter Juncker, Imad Malik, David Coupar 

Danni Christensen blev årets dommer 2018.  

Arne Hellum meddelte, at han ønsker at udtræde af dommerudvalget i slutningen af 2019. 
Der er flere nye kandidater, som bliver spurgt.  
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Dommerudvalget besluttede at I/R´s skal deltage i minimum 2 danske stævner 
om året for at få tilskud til Internationale stævner. 

De ”svenske dommere” har deltaget ved mange danske stævner.  Det er et godt 
samarbejde og flere danske dommere deltog også i svenske stævner.  

Vi har indledt et samarbejde med det Nordtyske Forbund og det betød, at vi fik hjælp af 8 
dommere til WCTT 2018. Transportudgiften er betydeligt mindre end hvis vi inviterer 
svenske dommere til Jylland eller Fyn. 


