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Året 2020 har været et meget anderledes og specielt år for bestyrelsen.
Corona nedlukningen i foråret betød både nye arbejdsformer og arbejdsgange for
bestyrelsens arbejde. Denne nye situation har betydet større krav til fleksibilitet og
samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen har måtte arbejde en del i 2020 på at komme
til at fungere som en enhed. Dette har desværre medført en forsinkelse i forbundets
strategiarbejde, der dog kom på plads i slutningen af året.
Økonomisk har DTaF haft et godt år. Her skal også lyde en stor tak til Birthe for
hendes indsats. Der har gennem de sidste par år foregået et stort arbejde med at få
konteret korrekt.
DIF Strategiaftalen 2018-2021 er nu ved at gå ind i sin slutfase. DTaF har på trods af
udfordringer med Corona pandemien været i stand til at leve op til vores del af
aftalen. Der er i 2020, i nært samarbejde med DIF, lavet nogle små justeringer, for at
tilpasse til den nuværende situation
DTaF’s bestyrelse har brugt efteråret på at færdiggøre den nye strategiaftale for
2022-2025. Den nye strategiaftale blev godkendt i slutningen af året af DIF. I foråret
2021 foregår online dialogmøder, hvorefter den endelig udformning af
strategiaftalen kommer på plads.
Det lykkedes at få afviklet Esbjerg Plus Cup i slutningen af februar inden, at de
følgende stævner måtte aflyses på stribe pga. Corona – og det lykkedes også at
afvikle Munkebo Teknik Cup, Poomsae Tommerup Open og All Danish Open, hvor de
2 sidstnævnte var i en online udgave.
Forbundet arbejder intensivt på en genåbningsplan for Taekwondo Danmark

Det internationale samarbejde
Der er et tæt samarbejde med WT Europe, som bl.a. resulterede i, at David Coupar
blev udnævnt til Vice-chairman for WTE-dommer Komité.
Talent & Elite Teknik 2020
Efter at 2020 startede ud med fine resultater ved både NM og US Open for teknik
landsholdet, har aflysningen af VM på hjemmebane sat sit præg på udviklingen.
Mange ting blev udsat eller aflyst.
Men en ting som er vokset er online stævner og mesterskaber. Der er afviklet
utallige træninger, regionale stævner, europamesterskaber og online WTVerdensmesterskaber med eliteudøvere fra hele verden, herunder blev der opnået
to VM 2020 bronzemedaljer i henholdsvis Senior 1 damer med Eva Sandersen og
Master 3 damer med Lis Borring. Teknik-Danmark har deltaget og taget mange
medaljer. Ligeledes har vi også haft online udtagelser til juniorlandsholdet, hvor
internationale dommere fra flere lande har vurderet niveauet under
konkurrencelignende forhold. En metode for udtagelse, som andre lande nu også vil
afprøve.
Selvom det danske Tekniklandshold ved det seneste EM blev Europas næstbedste
nation og vi også har enkelte medaljekandidater til et kommende VM, så har vi et
stort vakuum i ungdomsrækkerne. Det er dem som om få år skal være i stand til at
fastholde vores internationale position.
I TEU ser vi genskabelsen af en talentmasse, som en af de vigtigste opgaver og vi tror
på at der skal søges efter talenter i alle dele af landet - og der ligger et stort arbejde i
at genskabe ”fødekæden” til seniorrækkerne.
Et arbejde som starter ude i klubberne, et arbejde som skal supporteres i UC´’erne
og finpudses på bruttolandsholdet. Der er gjort et stort og flot stykke arbejde af
vores LHL de seneste år. TEU Teknik har dog valgt at ændre på konstellationen ved
trænernes kontraktudløb. Vi kommer til at fortsætte med små og store ændringer
og tilpasninger i den måde tingene foregår på. Der er hele tiden nationer, som
forsøger at overhale os både inden- og udenom.

PARA 2020
I august 2020 blev der holdt et informativt møde med Lisa Kjær Gjessing, Bjarne
Johansen, Jonas Schmidt Christensen fra Parasport Danmark (Talent og Elite) som er
ansvarligt for Danmarks deltagelse i De Paralympiske Lege. En introduktion,
erfaringsudveksling og faglig sparring.
På den officielle DTaF webside blev der oprettet en Para underafdeling med
”Newsletter” og informationer fra WT Para, som har kontor i Lausanne, Schweiz.
Landstrænerteamet i Para taekwondo, var nomineret til Pressalits Keep Living-Pris
2020: Landstræner Bjarne Johansen, assistenttræner Jasmin Andersen og fysisk
træner fra Team Danmark, Line Hovgaard-Hansen, har de seneste år haft ét fælles
og utvetydigt mål; at gøre Lisa Kjær Gjessing så klar som overhovedet muligt til de
Paralympiske Lege i Tokyo.
Flere danske sekundanter har bestået Para World Para Taekwondo Online
International Certification Course Level 1 og 2.
Flere forespørgsler vedr. para stævner og klubber i Danmark.
Turneringsudvalget
Har efterset alt udstyr og er klar til, når vi igen kan afvikle stævner. Der er desuden
blevet sendt en ansøgning til World Taekwondo vedr. sponsorat af nyt udstyr til
både kamp og teknik.
Vi er på standby med at kontakte MA-Regonline mht. at fortsætte den fremtidige
samarbejdsaftale i fremtiden.
Breddearbejdet 2020
Det har desværre ikke været muligt at kunne afvikle sommerlejren i 2020. Der
arbejdes på højtryk, for at kunne gennemføre sommerlejren i 2021.
På grund af corona restriktionerne har det været vanskeligt, at kunne afholde
breddeaktiviteterne i forbundsregi.

Der arbejdes på at genetablere forbundsbladet med en fast redaktør i en eller anden
form, så kommunikationen ikke kun består af en forbundshjemmeside, samt en eller
flere facebook sider.
Så der kan opnås en kommunikation, der kvalitativt er bedre og indholdsmæssigt er
mere detaljeret end blot forskellige opslag og korte blog indlæg om
stævneresultater og minimale beretninger om tiltag og ændringer. Herved kan
kommunikationen blive med meget mere dybde og komme meget mere rundt i
landet til klubber og events, for at kunne repræsentere et helt forbund.
Der arbejdes på, at få oprettet et nyt breddeudvalg i 2021.
Talent & Elite Kamp 2020
Har desværre været præget af mange aflysninger grundet Corona. Vores UC’ere
rundt om i landet, har ligesom klubberne i lange perioder været lukket for træning,
og alle stævner i årets løb er blevet aflyst. Det er selvfølgelig til stor frustration hos
mange af de unge, som dedikerer en stor del fritid til deres sport. De mange
aflysninger af træninger og stævner, har også medvirket et stort frafald, både i UC
regi, men også på landsholdet. Særligt har juniorrækkerne været præget af at
lovende talenter helt er stoppet.
På landsholdsplan er der blevet ryddet op i rækkerne, således landsholdet i dag
alene består af kæmpere som opfylder det ønskede niveau og dedikation.
Efter indrejseforbuddet er blevet ophævet, har vi genoptaget træningen med vores
tyske landsholdstræner Aziz Acharki.
Senior Landsholdudøvere har fået særlig dispensation til at træne, til trods for
generelle krav om nedlukning.
Visionen med ny sportschef og ny landsholdstræner, var at samle klubberne med
kæmpere, samt sikre en rød tråd fra landshold-udviklingscentre-klubber, samt
forsøge at skabe et mere homogent landshold. Dette er lykkedes med succes på
flere områder. De relevante trænere fra klubberne og udviklingscentrene har inden
Corona nedlukningen flere gange deltaget ved landsholdsamlingerne.
Holdet fremstår mere samlet og der har været en god stemning ved samlingerne.
Det er tydeligt at der er et bedre sammenhold, når man arbejder målrettet for at
gøre hinanden bedre. Der har været afholdt flere møder med trænerne fra

udviklingscentrene for at ensrette, samt debattere hvordan vi kan udvikle os
sammen, herunder fremme rekruttering fra klubberne.
Vi ser alle frem til at 2021 vil blive et mere normalt år for Dansk Taekwondo.

