
 

 

 
Bestyrelsesmøde online 29. marts 2022, kl. 20.15 – 22.15 
 
Fremmødte: Mireille, Tarik, Bodo (Referent), David, Søren, Jesper 
Fraværende: Michael (syg) 
 
 

1. Årsberetningen blev gennemgået og opdateret enkelte steder. 
 

2. Opslaget omkring en ny stævneleder er godkendt og skal lægges op. 
Søren fremlagde opslaget og det blev godkendt til offentliggørelse. 

 
3. Regler/retningslinjer/planer for håndtering af dette DM i Ålborg. 

1. Tilmelding er via www.martial.events og betalingen er fra klubberne til en DTaF dansk konto. 
Sekretariatet kontrollerer efterfølgende licensstatus. 

2. For kamp kommer der til at gælde, at børn (kids/kadet) automatisk flyttes vægtklasse, hvis ikke 
de er i vægt, mens juniorer/seniorer følger WT reglerne uden afvigelse. 

3. For kamp vil der yderligere være stævnehjelme til børnene med elektronisk registrering ved 
hovedkontakt og som fuld-face udgave. 

4. Søren holder møde i Ålborg med bl.a. Torben Sachmann omkring DM arrangementet, hvor bl.a. 
DR’s dækning skal diskuteres. Fra bestyrelsens side lægges op til, at der dækkes ligeligt mellem 
kamp og teknik, hvor de hver får 1 time hver, dvs. 2 timer tilsammen. 
 

4. Lyngby Taekwondo Klubs forslag om, at gøre brug af online Repræsentationsmøde er der blevet 
arbejdet med, og vores konklusion er: 
1. Principielt set bør man som klub komme fysisk og fremlægge og debattere de emner, der er 

oppe, da debatten ganske enkelt bliver bedre og mere nærværende når det gøres fysisk.  
2. I tillæg vil det nævnes, at de rent praktiske IT og f.eks. registreringsmæssige problemer med et 

online arrangement er for store til at kvaliteten bliver god nok. 
3. Det anbefales, at fortsat kun er fysisk mødedeltagelse ved Repræsentationsmødet. 

 
5. Kukkiwons forslag om at KMS håndteringen foretages nationalt af forbundene, (MNA) skal 

behandles på næstkommende fysiske møde. 
 

6. Der er et par af Ordens- og Amatørudvalgets beslutninger, der ikke er offentlige tilgængelige på 
hjemmesiden, så vil de blive i den nærmeste fremtid.  

 

http://www.martial.events/

