
 

 

Referat af DTaFs Stormøde 

D. 14. dec. Kl. 11:00 – 14:30 
Referent: Jesper Christophersen 

 

Præsentation af Amir Rashid(sportschef) og Aziz Acharki (Landstræner) 
• Amir præsenterer sig selv. Fokus på åbenhed, ærlighed og gennemsigtbarhed. 

• Aziz præsenterer sig selv og udtrykker sin glæde og håb for at kunne udvikle Taekwondo Danmark. 

”Vi skal stå sammen og arbejde sammen” 

• Vi skal ændre holdningen/tankegangen hos nogle coaches. 

• Vi arbejder for succes for Taekwondo Danmark, ikke for klubben eller sig selv. 

• Hvis vi stoler på hinanden, bliver vi succesfulde. 

Sportslig strategi v. Kasper 
• DTaF arbejde med tre strategiske spor, hvor spor 3 omhandler talent- og elitearbejde. 

o Overordnet rammer, med fokus på langsigtet udvikling. 

o Sporene er udarbejdet sammen med DIF. 

• DTaFs egen sportslige strategi er udarbejdet med fokus på dynamik og konkret indsatser.  

o Styrke miljøet i UC og på landshold.  

o Kompetenceudvikle i UC op på landshold (opkvalificere trænerne). 

o Resultatsatsning  

• Satsningsområder vil blive opdateret med de tanker den nye landstræner og Sportschef måtte 

have. 

Sportslig strategi v. Aziz 
• Strategisk fokus er vigtigt. 

• Indsatserne skal guide vores arbejde. 

o Det strategiske afsæt, tager udgangspunkt i kommunikation 

▪ Kommunikation med alle, klubtræner, UC-træner, Politikere mm. 

• Et kvartal før laves et ”årshjul”, med stævner, lejre og træningsplaner, der laves weekend<kurser 

som forberedelse til stævner. Aziz udtager/informerer atleterne om de er med eller ej tidligere, så 

de ved hvad de er ”udvalg” til. Trænerne skal samarbejde, så bliver atleterne mere afslappede, hvis 

forholdet mellem Aziz og trænere er godt og ”in trust”. 

UC-status v. Kasper  
• UC fungere godt. 

o Positive tanker og gode indsatser i de enkle UC. 

o Vi er på rette vej, men det tager tid. 

o Fokus på samarbejde på tværs mellem UC. Men også med Landsholdet 

 

 

 

 



 

 

Samarbejde mellem Klubber/UC/Landsholdsledelsen/TEU v.  Amir Rashid  
• Dialog  

o Tal åbent og direkte med de involveret.   

o Ærlighed & Åbenhed 

• Ingen personlige interesser 

o Landstræner og sportschef er upartiske. 

o Klubtrænere bør lægge deres eget ”ego” til side. Vi kæmper for medaljer til Danmark. 

o Ens regler for alle. 

• Sociale Medier 

o Gå direkte til personen i stedet for at ytre jer på sociale medier. 

• Forældrenes rolle 

o Støttende og motiverende  

• Neutralt træningsområde 

o Landsholdet arbejder på at finde træningsmuligheder, på neutral grund. 

• Fælles mål i fremtiden  

o Team mentalitet 

• Seniorkæmpere og UC 

o Seniorkæmpere ændrer status fra tilknytningskrav til træningskrav efter gældende regler. 

• Kompetenceudvikling UC/Klubtrænere 

o Der arbejders på workshop mm. målrettet involveret trænere. 

Udtagelseskriterier frem mod OL-kvalifikation, Senior EM og Junior VM 
• Udtagelseskriterier for Junior VM og Senior EM blev præsenteret.  

o De offentliggøres på forbundets hjemmeside. 

• OL-vægtklasserne for 2020 Olympic kval d. 17.&18. april 2020 in Milano, blev præsenteret 

o Female -49 + -67 & >67 

o Male -58 & -68 

Præsentation af uddannelsesprogram v. Kasper 
Elitetræneruddannelse (Sportspsykologi og Sports Performance) 

• Fokus på konkret opkvalificering af trænere der arbejde med topatleter  

• For dem som har taget træner 2, men ikke nødvendigvis skal videre 

• Sportsspecifikt 

2 Blokke  

• Sportspsykologi  

• Sports Performance 

Hele ETU-uddannelsen skal sikre at den seriøst ansvarsfulde træner, kan navigere i et moderne 

sportspsykologisk område i forhold til at gøre en højniveau-atlet klar til talent- og elitelivet. Samt at være i 

stand til, at benytte højintenst træning efter den nyeste forskning. 

 

  


