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Kære Repræsentantskab.

Aarhus, april 2020.

2019 har været et hårdt år for bestyrelsen grundet, at der kun har været 5 i bestyrelsen. Det ligger et
enormt pres de 5 fem i bestyrelsen inkl. jeg selv samt suppleanten.
Bestyrelsens medlemmer har været presset på deres egne områder og jeg føler ikke, at der har været plads
og energi til at tænke på forbundet generelt.
Forbundets ansatte har løst deres opgaver tilfredsstillende, men de har jo også været mærket af, at
bestyrelsen ikke har haft fornødent overskud til at bruge de ansattes ressourcer fuldt ud.
Økonomisk har DTaF haft et godt år, men uden en ressource som Birthe ville det ikke have været sket.
DTaF har stadig en kæmpe opgave i at bestyrelsen og enkelte kan konterer korrekt og rettidigt. Det går lidt
bedre med de ansvarlige for udvalgene, som i den grad har styr på deres budgetter.
DIF og Strategiaftalen 2018-2021 er nu halvgået. DTaF lever op til vores del af aftalen. Der er i 2019 sket
nogle justeringer i samarbejde med DIF. I efteråret 2020 vil DTaF’s bestyrelse skulle begynde at arbejde
med den nye strategiaftale fra 2022-2025. – Spændende at se om man bibeholder nuværende Spor eller
udvikler helt nye til gavn for satsningen i DTaF.
Stævnegruppen har kæmpet en kamp med aflyste stævner pga. for lidt tilmeldte. Udfordringen er blandt
andet at der laves mange lokale klubstævner, at der er mange vægtklasser. – Det har jeg sagt før, men det
er noget der helt klart skal kigges på. Teknik stævnerne fungerer rent teknisk. Kamp har nogle nye folk på
posterne, men de er ved at komme efter det! – Der arbejdes stadig med ”puljestævner” som fungerer i
Taekwondo! Kamp har helt klart nogle store økonomiske udfordringer i forhold til udstyr(Daedo) samt til
store stævner IVR (Instant Video Replay).
MFB (My Fight Book) er nu godt implementeret i alle klubber.
DTaF’s ”stående tilladelse for 3 år” til at afholde stævner er under fornyelse i 2020.
Internationalt er DTaFs position blevet styrket specielt via den tættere kontakt i har haft til WT i
forbindelse med planlægning af VM2020.
WT GMS (GAL og GOL) er nu blevet lukket op for klubberne og det ser ud til at fungere med de sædvanlige
opstartsproblemer.
Edina Lents og David Coupar har ligeledes styrket deres position I WT og WTE, hvilket jeg er meget stolt
over, da det vidner om dansk kvalitet!
VM2020. Arbejdet i styregruppen med Frank Hyldgaard, Herning Kommune i spidsen har været en
fornøjelse. Alle var klart til at afvikle et fantastisk VM i Herning. Det blev så desværre aflyst pga. Corona. –
Der tages endelig beslutning om en evt. afholdelse senere efter, at den nye DTaF bestyrelse er fundet –
Ultimo august 2020(efter sommerferien). Herning Kommune og Sport Event Denmark samt WT skal til den
tid stadig også mene, at det er en god ide.
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Hvert område har lavet deres egen årsrapport, som er flettet ind under
dette.
TEU Kamp v. Tarik Setta:
Udviklingscentre:
Udviklingscentrene har i 2019 taget yderligere skridt i den rigtige retning. Alle centre har vist gode takter i
at tænke langsigtet i forhold til atleternes udvikling. Dette stemmer overens med det fokus der er i Dansk
Taekwondo forbunds Talent- og elite strategi. De enkelte UC-trænere har arbejdet målrettet med at få
styrket den interne såvel som den eksterne kommunikation mellem både klubtrænere, forældre og atleter.
Der er således i 2019 kommet ro på i Udviklingscentrene. Hvilket har gjort at trænere og atleter har kunne
fokusere på at styrke træningsmiljøet. ”
Det er pt. 104 atleter i UC (opgivet på holdsport d. 31.03.2020)
UC VEB: 34
UC Vestegnen: 32
UC KBH: 38
Landsholdet:
Ultimo 2019 blev der ansat en Sportschef og en ny Landsholdstræner i form af Amir og Aziz.
Amir og Aziz indkaldte kort efter deres ansættelse til stormøde for UC trænere, samt kamptrænere fra
relevante i klubber. På mødet blev den overordnede sportslige strategi gennemgået, hvorefter Amir og Aziz
præsenterede deres vision for landsholdet.
Der blev endvidere præsenteret udtagelseskriterier for stævner i foråret 2020.
Alle bidrog med relevante indspark i forhold til, hvordan vi sammen kan udvikle UC og landsholdet sammen
i 2020.
Aziz og Amir har især fokus på en åben og transparent dialog omkring beslutninger vedr. landsholdet. Et
andet vigtigt faktum er at forsøge at inddrage relevante meget dygtige tidligere landsholdstrænere,
elitetrænere samt tidligere landsholdskæmpere til erfaringsudveksling, og dermed udvikling af ”Best
Practice”.
TEU-Kamp:
TEU har gennem det forgangne år, haft særligt fokus på gennemsigtighed i arbejdsprocesserne, og gennem
de nye ansættelser at formidle klare budskaber om forventninger, regler og retning til atleter og klubber.
Målet har været at der således kan fokuseres på det sportslige. TEU arbejder således med de overordnede
rammer for udtagelser, UC og landsholdets forpligtelser. Det overordnede mål for året har været at sikre et
stabilt kamp landshold med træning på højt niveau, samt at sikre UC som forbundets satsning hvad angår
talentudvikling. TEU er meget tilfredse med udviklingen og samarbejdet, samt overgangen fra UC til
landshold.
Det grundige forarbejde, har resulteret i det bedste år med adskillige g-medaljer og mesterskabs medaljer.
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TEU Teknik v. Michael Gandø
EM2019: Danmark er stadig blandt Europas bedste nationer
Ved Europamesterskaberne i Tyrkiet, markerede det danske Tekniklandshold sig igen som et af Europas
bedste nationer. Med 6 Guld, 5 Sølv og 3 Bronzemedaljer. Derudover blev Danmark Mest Vindende Nation
for Damer.
Derudover har Bruttolandsholdets landsholdselite deltaget i en del internationale G-stævner som Croatia
Open, Open France, Canada Open, German Open, WTE President’s Cup, US Open samt i Danish Open og
naturligvis DM.
G-stævner: Danmark sætter et signifikant aftryk på den internationale arena
Ved G1 Croatia Open 2019, G1 WTE President’s Cup blev Danmark Mest Vindende Nation. Ved G1 German
Open, blev Danmark Næstmest Vindende Nation. Danmark blev derudover Mest Vindende Hold ved både
NM2020 og Open Challenge Cup 2020.
Seneste eksempel på Danmarks styrke var ved G2 US Open 2020, hvor Danmark stillede op med det
oprindelige VM2020-hold og kom hjem med 3 Guld, 3 Sølv og 3 Bronzemedaljer.
Styrker fællesskabet: To fælles busture
To gange i 2020, har der været arrangeret fælles bustur, først til Nordiske Mesterskaber i Oslo. Blot 1½ måned
senere, var der en fælles bustur til Open Challenge Cup i Belgien. Her var bussen igen fyldt til randen af mere
end 35 danske udøvere fra både Bruttolandsholdet men også en masse unge talenter, der er på vej frem og
derfor har behov for nye udfordringer, som en del af deres individuelle udviklingsplan. Der slet ingen tvivl om
at disse busture bygger nye relationer på tværs af landet, giver et styrket fællesskab blandt mange danske
Teknikudøvere. Dette er samtidig med til at øge motivationen for enkelte udøver, der står meget alene i de
klubber der er mindre fokuseret på Konkurrenceteknik og de bliver derfor en del af et stærkt dansk
sammenhold.
De unge talenter – fremtidens elite
Et vigtigt led i den fremtidige udvikling er rammerne for Talentudvikling indenfor Poomsae og FreeStyle og
derfor også at skabe rammerne for et nationalt UC-koncept der er forankret i Dansk Taekwondo Forbund.
Disse arbejder er stadig undervejs, og derfor tager Bruttolandsholdets trænerteam et stort ansvar, så
udviklingen ikke går i stå. Bruttolandsholdets inviterer derfor til Åbne Bruttosamlinger, hvor de ypperste unge
danske talenter får mulighed for at træne sammen med Bruttolandsholdet til særligt planlagte træningspas.
Det skaber en rød tråd mellem Bruttolandsholdet og Talentudviklingen i en periode hvor det ellers har været
svært at etablere ensrettet og målrettet Talentudvikling på tværs af landet.
VM2020 er aflyst – så hvad nu?
Som udgangspunkt er VM2020 aflyst, med det forbehold at WT og OC vil se på mulighederne for at
gennemføre VM når COVID-19 er så meget under kontrol at det er helbredsmæssigt forsvarligt. Udtagelsen
af det danske VM-hold er foreløbigt annulleret og de planlagte samlinger i foråret er indtil videre også
suspenderet.
Uanset, om eller hvornår VM2020 afholdes, vil der fremadrettet være masser af muligheder for de danske
udøvere, blandt andet har flere Forbund annonceret Online Poomsae stævner, hvor udøverne indsender en
video af deres runde og disse bliver således bedømt af en række internationale dommere. Der afholdes
blandt andet Open European Online Championships og Danish Online.
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I et tæt samarbejde med TEU og Head of Team, forbereder Poomsae og FreeStyle Landsholdet sig på de
mange fremtidige udfordringer, hvor der kontinuerligt arbejdes for hele tiden at udvikle rammerne for den
Danske Landsholdselite så Danmark i mange årtier fremadrettet kan fortsætte med at præstere og levere på
det højeste internationale niveau.

Udvikling v. Kasper:
Vi ser tilbage på et år, hvor vi er nået vidt omkring. Jeg har berørt mange flader, bl.a. (møder med jer ude i
klubberne, mm.) og det har været en stor fornøjelse. 2019 startede med vores formandskongres. Her fik
forbundet en masse god feedback på, hvorledes vi kunne arbejde med licens, vækst og bredden. På
baggrund heraf var det muligt at involvere feedbacken i det eksisterende arbejde.
Strategiarbejdet i 2019 var en positiv oplevelse og med gode indsatser fra klubber og udvalg, kom vi stærkt
i mål. Vi kunne til vores evaluering i december præsentere 26 grønne, 5 gule og 2 røde proces- og
resultatmål fordelt over de tre spor.
For det strategiske spor 1 har der i 2019 været fokus på at gøre vores uddannelser skarpere ved at revidere
undervisningsmaterialet, inkorporere mere E-læring, bruge mere ATK og styrke vores undervisergruppe. Vi
har også udarbejdet nye uddannelser, der vil blive præsenteret løbende i 2020.
For at skabe udvikling der kan være med til at løfte de brede Taekwondoudøvere har vi i samarbejde med
klubberne afholdt inspirationsaftener for instruktører. Her har trænere mulighed for at inspirere hinanden
på tværs af klubber, erfaring og bæltegrader.
Sammen med vores stævnegruppe kunne vi 2019 igen præsentere puljestævner, hvilket forsat skal være en
satsning til vores stævner. Deling af viden og Best Practice har også været i fokus i 2019, hvor jeg har samlet
information til vores online Best Practice katalog, der kan findes på vores YouTube kanal.
Kontakten til vores klubber har været vigtigt, og jeg har i 2019 gennemført 14 unikke klubbesøg, hvor nogle
klubber har haft flere besøg. I forbindelse med VM havde vi 2019 også stort fokus på at promovere
taekwondo gennem specifikke skolesamarbejde, der blev gennemført i samarbejde med Herning
Taekwondo.
For strategispor 2 har det umiddelbare fokus været en gennemgangen af licensstrukturen, dette er gjort i
samarbejde med tre klubber, der har været med til at analysere den nuværende licensstruktur. Den videre
proces er forsat i gang i 2020. For strategispor 3 har jeg været involveret i udviklingen af et nyt
udviklingscenterkoncept for teknik, dette skal være med til at sætte retning og styrke talentudviklingen for
teknik.
I min daglige gang i idrættens hus har jeg sammen med de andre kampsportsforbund afholdt regionale
netværksmøder, der skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af klubber. Derudover har der i 2019
været arbejdet på en fælles markedsføringsvideo, der skal kunne bruges i markedsføringen af idrætten.
Samarbejdet er med til at styrke kampsport som en enhed.
Jeg ser frem til et stærkt 2020.
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Uddannelse v. Lars Arnum:
Det har været et travlt år for uddannelses området under Dansk Taekwondo Forbund.
Vi har været hele møllen igennem i 2019.
Vores kursers indhold med at dygtiggøre kommende trænere og nuværende trænere, samt dem der vil vide
mere. Det har fordelt sig fra den helt unge (fra 12 år) samt forældre der vil hjælpe til på holdene rundt om i
klubberne på vores 1-2 Træner.
Vores træner 1 uddannelse der virkelig giver mening for klubtræneren der varetager undervisningen på de
normale hold, både for børn, unge og de lidt ældre. Der er dog sket ændringer på dette område og der vil
ske flere ændringer fremadrettet, som jeg vil komme ind på senere.
Træner 2 uddannelsen har været lidt tyndt befolket i 2019, men der er dog kommet et hold igennem alle
tre weekender – og med stor succes. Denne uddannelse er også adgangsgivende til Diplomtræner og
efterfølgende Idrættens Træner Akademi, som er den højeste træner uddannelse fra Danmarks
Idrætsforbund.
I 2019 er der tre af vore medlemmer der for første gang har gennemført denne uddannelse. Det er Tommy
Legind Mortensen, Michael Iversen samt Bodo von Münchow. STORT tillykke til dem.
Vore træneruddannelser er i en omlægningsfase. DIF har frigivet E-læring i en stadig større sti og vil fremad
rettet gøre mere i denne retning. E-Læring er ment som en undervisningsfase, der skal gennemgås af
kursisterne inden det fysiske kursus gennemføres. Det giver kursisterne en tid til at reflektere over nogle af
emnerne inde kursusstart. Det har dog fra DIF´s side haltet lidt med kvaliteten og stabiliteten på deres
platform for E-Læringen.
Vore træner 1 uddannelse vil fremadrettet lægge sig mere op ad E-Læringen, så ud over DIF´s materiale, vil
også nogle af emnerne i det faglige Taekwondo stof blive lagt her over. Vi vil så kunne fordybe os i andre
emner samt tage de udfordringer op, som trænerne oplever i deres hverdag på kurset. Vi arbejder på en
model, så længden på kurset, samt indholdet bliver ændret fremadrettet, til glæde for vore kommende
kursister.
Træner 2 uddannelsen vil også overgå til mere E-læring fra DIF´s side. Her vil der også ske ændringer, men
ikke lige nu og her. Vi regner der er en ny model i 2021.
Nye tiltag – nyt indhold – nye og bedre trænere er i udsigt fra DTF´s uddannelses område. Alt det, er kun for
at vore udøvere får den bedste træning ude i klubberne.

Gradueringsudvalg v. Brian Rex Hansen
2019:
Vi har afholdt 2 stk. Danfortræninger + 2 stk. Dangradueringer
Der har været 25 aspiranter oppe til Dangraduering i 2019, hvor alle bestod
Der er blevet afholdt 1 gradueringsseminar, med 15 deltagere, hvor alle deltagere bestod
Der er 10 som har opnået gradueringsret i 2019
2 stk. har fået frataget deres gradueringsret

Der har været en del brok ang. hvordan man kan opnå gradueringsret under DTaF
Nogle vil gerne følge reglerne, så længe de passer til deres fordel
Har skrevet og snakket med dem om, hvordan reglerne i Kukkiwon kontra reglerne i Danmark
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Efterfølgende er retningslinjerne for opnåelse af gradueringsret under DTaF blevet trukket meget klart op i
samarbejde med Søren Holmgaard
Priserne til de enkelte dangrader er blevet opjusteret, så økonomien kan hænge samme, det samme gælder
for gradueringsseminaret
2020:
Der vil blive afholdt 2 x Danfortræning / Dangraduering
Den kommende Danfortræning afholdes i Vejle, graduering afholdes på den officielle sommerlejr i Esbjerg
Bliver sommerlejren aflyst holdes Dangradueringen i Vejle, når situationen med COVID-19 er ovre
Begge datoer kan flyttes hvis nødvendigt, datoen for tilmelding til danfortræningen i maj 2020 er ikke
ændret
Har lagt info om dette på div. sociale medier
Efterårets Danfortræning / Dangraduering bliver i Risskov, er i dialog med Mickey Svendsen
Gradueringsseminar:
Der fastsættes en dato efter COVID-19, og bliver afholdt i Fredericia.

Kampdommere v. David Coupar:
Vi har i løbet af år 2019 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 2019, så dommerstaben nu tæller flere C, B og A
dommergrader.
Fokuspunkt i 2020 er uddannelse af nye dommere og en ekstraordinær indsats over for vores nationale
dommere:
Søren Sivertsen deltog i VM Senior i Manchester.
Søren Sivertsen, Søren Dall, Masoumeh M.Vash, Louise Falkenberg deltog i OL Camp i Moskva.
Ana Alicia, Peter Juncker, David Coupar, deltog i OL Para Camp i Moskva.
Dommerudvalget holdt dommerseminaret i Ry på sommerlejren i 2019. Vi håber, at vi ved fælles hjælp i
dommerstaben kan få planlagt og gennemført et seminar i Esbjerg i 2020.
Det nye dommersystem TKDReferee.com fungerer nu tilfredsstillende og alle kampdommerne er nu
tilmeldt. Alle danske dommerne har også muligheden, at tilmelde sig på TKDReferee.com til alle WTE
stævner (I/R´s) og alle svenske stævner (I/R’s og nationale dommere).
De internationale dommere bliver alle mødt med kravet, om deltagelse på et ”refresher kursus” for at
kunne deltage i internationale stævner (WT, WT Europe, og G1 stævner).
Sandra Christensen blev årets dommer 2019.
David Coupar udtaget som Competition Supervisory Board (CSB) of Tokyo 2020 Paralympic Games.
Arne Hellum meddelte, at han ønskede at udtræde af dommerudvalget i slutningen af 2019. Ana Alicia
Jensen nyt medlem og overtager Arnes position.

Bestyrelsens beretning 2019

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, som hjælper med tyske dommere til Jylland.

Teknik dommere ved Edina Lents

I 2019 har dommerstanden haft fokus på opkvalificering af dommernes kompetencer, styrket samarbejde
og indflydelse på den internationale tekniske udvikling.
Vi har fået opkvalificeret flere B og A dommere, og det har givet mulighed for at sende flere afsted til
udenlandske stævner. Danmark har således været repræsenteret ved flere nationale og internationale
stævner i udlandet, hvor flere nye danske dommere har deltaget i kraft af deres nye dommergrad.
Ligeledes har Danmark haft en dansk dommerrepræsentant afsted til EM og Beach EM 2019 i Tyrkiet samt
andre større turneringer, der kræver en udtagelse fra WT og WTE.
Den danske aktive deltagelse har været med til at styrke internationale relationer i dommerregi og særligt i
forhold til samarbejdet med nabolandene. Dette har stået i fokus de sidste år, og der er således en
kontinuerlig udvikling i styrkelse af samarbejdsrelationerne og videndeling. Ligeledes har der været
mulighed for erfaringsudveksling herhjemme, når vi havde besøg af udenlandske dommere til åbne
turneringer. Her har nogle af verdens bedste dommere fungeret som baneledere og har haft lejlighed til at
præge vores nationale dommere via formidling, sparring og feedback.
På den teknisk politiske arena er Danmark fortsat involveret i udviklingen af internationale poomsae regler
og div. tiltag. Dommerformanden er blevet genudvalgt som medlem af WT Poomsae Udvalg samt
næstformand af WTE Poomsae Dommerudvalg og har bl.a. deltaget ved WT’s Tekniske Møde og WTA’s
Poomsae Konference i Sydkorea. I den forbindelse var der mulighed for at præge diskussioner om hvilken
retning poomsae skal udvikle sig i og få defineret vigtige tekniske detaljer.

Med sportslig hilsen
Søren Holmgård Knudsen
Formand, Dansk Taekwondo Forbund

