
Referat Skypemøde i stævnegruppen 31.marts 2020 

 

Sted:  
Skype 
 
Tidspunkt: 

16.00 -17.00.  

 
Deltagere: 

Heidi 

Carsten (kunne ikke komme på af tekniske årsager) 

Anders 

Thomas 

David (kunne ikke komme på af tekniske årsager) 

Edina 

Søren  
 
 
Dagsorden 

 
1. Orienteringsrunde/Punkter: (Alle) 

Anders:  

Brugt en del tid på opsætning af Online Poomsae stævne den 12.april 2020. 

 

Thomas:  

Positive tilbagemeldinger vedr. de 2 afviklede stævner i januar og februar.  

Stor ros til arrangør og dommere. 

Der er stadig en teknisk udfordring med ”den 5 bane” – Det videre afklares med Jan Jørgensen 

 

Edina:  

Har også kun positivt at sige om de 2 afholdte stævner.  

Har skaffet ca. 10 dommere til det danske online Poomsae stævne den 12.april 

Har været i kontakt med WTE vedr. WTE’s online Poomsae stævne i maj måned 

 

Heidi: 

Afholdt 1 stævne i Esbjerg, som forløb fint. 

Puljestævnet fungerede fint – Børnene er glade for det men de ældre er ikke helt gearet til det 

endnu. 

 

Søren: 

Norge har henvendt sig vedr. køb af vores Poomsae system. Jan Jørgensen og Anders har arbejdet 

en del på dette og serviceret Øjvind Kveine fra det norske forbund under stævnet i Esbjerg. 

Har brugt det meste af tiden på at informere og tage forholdsregler vedr Corona. Bl.a. At skulle 

aflyse WM2020, hvilket var nødvendigt. 

Har også måtte udskyde DTaF’s repræsentantskabsmøde fra 25.april til 20.juni 2020 

 

2. Stævnefordeling 2020+2021+2022+2023 
Det blev aftalt at Søren udsender ansøgningsskema til klubberne for 2021+2022+2023. 
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Hvilke stævner skal have IVR udover DM og NM(2021), som DTaF skal betale?  

Heidi og Carsten afgør dette. For at DTaF skal betale, så skal stævnet have en vis størrelse og 

internationalt islæt. 

 

DM ugen 2021:  

Bliver afviklet i Aalborg i uge 26, Der vil stadig skulle afholdes et almindeligt DM 

Den koreanske ambassade har aflyst Ambassade Cup stævne og kvalifikations planerne i 2020. 

 

3. Puljestævner: 
Blev afviklet tilfredsstillende i Esbjerg. Stævnegruppe Kamp mangler en person til erstatning for 

Søren Weltz, som er holdt. Carsten Stigers skulle have overværet Karateforbundets stævne i marts, 

men det blev aflyst lige som andre stævner i den danske idrætsverden. 

Carsten vil tage dette op igen, når der bliver åbnet op  

 

4. Online Poomsae stævne: 
Ideoplæg fra Metin – DTaF bakker op om ideen. Anders og Jan hjælper med det tekniske i 
dommerbedømmelsen, sådan så dommerne kan sidde derhjemme og bedømme. Edina sørger for 
dommerne. – DTaF betaler for udgifter til PR og dommerudgifter. Aarhus Syd tager sig af det 
praktiske og resten af den økonomiske del! 
 

5. DTaF Lager i Taulov: 
Alt stævnemateriel er nu flyttet til Taulov og lageret i Ølgod eksisterer ikke længere.  

 

Organisering af materiel: 

Poul Erik Hermansen har lovet at få nummeret kasserne så det er let at bestille. – Sker nå de er 

færdig med flytning til ny adresse i Ølgod. 

 

Teknik kufferter: 

Carsten S. har måske en ide til brug af de 4 kufferter fra Teknik som er på billeder i det fremsendte 

mødemateriale 

 

Lager mand/ansvarlig for lageret i Taulov. Hvem efter Poul Erik?  

Søren tager en snak med Poul Erik vedr. en overgangsordning i efteråret, så vi får afprøvet bestilling 

mm. 

 

Bestillingsprocedure:  

Poul Erik og Søren udarbejder bestillingslister. 

 

Håndtering af defekt materiel:  

Hvis der defekt materiale, skal det tages fra kasserne af stævneadministrator/stævneleder og 

sendes til evt. reparation: TEKNIK sender til Jan Jørgensen og Kamp aflevere til BudoXperten, hvis 

de er ved stævnet – Gælder kun Daedo. 

 

Forbrugsmateriale ved stævnerne (kopipapir, kuglepenne mm: 

Bestilles indtil videre ved Poul Erik Hermansen, som bestiller og får det sendt til levering på den 

adresse der på bestillingssedlen. Bestillingsseddel udarbejdes af Poul Erik og Søren 
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6. MFB (My Fight Book) og DTaF licens 2020: 
Heidi kunne berette om at der var fin styr på det. Der er desværre altid nogle der er lidt sent på 
den, men alle forstår vigtigheden af at helbredsattest og DTaF licens skal være i orden for at have 
en gyldig MFB. 
Stående stævnetilladelser ved Politiet er under fornyelse for de næste 3 år - Søren har sat i værk.  
Nuværende tilladelse udløber den 21.juni 2020 
 

7. Stævnekontrakter 
Laves så hurtigt og i så god tid som muligt. 
Søren sender kontraktmaster til mødedeltagerne. 
De ligger på DTaF’s hjemmeside sammen med alt andet vedr. stævner: 
https://www.taekwondo.dk/staevner/staevneafvikling/  
Heidi og Anders kigger dem igennem for fejl og tilpasninger 
 
Mangler 2020: 
Rødovre Cup april - Ansvar Heidi og Anders 
WCTT - Ansvar Heidi 
DM i Solrød - Ansvar Heidi og Anders 
 
Mangler 2021: 
WCTT – Ansvar: Heidi 
DM i ”DM ugen” i uge 26 i Aalborg – Ansvar Heidi og (Anders) 
DM alm. – Ansvar: Heidi og (Anders) 
 
 

8. DTaF’s stævne regler. 
Alle kigger dem igennem – Lige nu er der kun for kamp – Teknik undersøger om de har behov for 
liggende regler eller det ligger i andre dokumenter 
 

9. Næste møder (ALLE) 
Der blev ikke aftalt noget, men vi satser på et fysiskmøde ligeså snart Coronakrisen er overstået 

 
 

 
Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 

 

 

https://www.taekwondo.dk/staevner/staevneafvikling/

