
 

Referat af dialog om kampstævner, lørdag d. 19. november 2022 

Tilstede: Julie (Vollsmose), Murad (Team Odense), Maria (Team Odense), Johnny (Islev), Henning (Islev), 

Sanne (Skanderborg), Tommy (Nørrebro), Stig (Nørrebro) Dennis (Esbjerg), Brian (Esbjerg), David (DTaF), 

Søren (DTaF), Mikkel (DTaF) 

Online: Laila (Copenhagen City) og Armin (Aalborg) 

 

Dagsorden: 

Introduktion og formål med dagen 

Status på kampstævner i Danmark (antal tilmeldinger og struktur) 

Søren gennemgår udviklingen af kampstævner fra 2018 til 2022, hvor trenden ift. deltagelse er 

nedadgående.  

Udviklingen fra 2018 er, at især børn deltager mindre og mindre i kampstævner.  

Deltagelsen blandt veteraner er næsten ikke eksisterende med under 5 deltagere per stævne.  

Status i klubberne (bordet rundt) – hvad er den enkeltes klub udfordring ift. kampdeltagelse 

Team Odense: Mistede nogle ledestjerner i form af rutinerede udøvere da UC blev implementeret. I dag er 

kamptræningen opdelt således, at der er åben kamptræning hver torsdag med fri tilmelding og så er der 

kamptræning for de øvede hver anden tirsdag.  

Islev: Har et kamphold med 15-20 udøvere pt. og har også tilmeldte til stævner nu. 

Skanderborg: Rekruttering af kæmpere går godt. Trænerne er derimod sværere at rekruttere. Det er svært, 

at fastholde kampudøvere, når der ikke er stævner.  

Nørrebro: Hvis der ikke er danske stævner, så planlægger man mod svenske eller tyske stævner. Når der er 

noget at træne op til, så stiger aktiviteten hos udøverne. Har mange udøvere der træner kamp og gerne vil 

stævner. 

Esbjerg: Har et kamphold på 15-20 udøvere. Når der ikke er stævner, er der ikke nogen gulerod ved, at 

træne kamp. Har dog 2 kamptræninger om ugen og 3 trænere der faciliterer. 

CPH City: Det går godt hos os mht. elever og trænere. Udfordring lægeattester, deltagergebyr og at man 

som højbælte uden kamperfaring skal kæmpe avanceret. 

Aalborg: Her har der været udfordring med at rekruttere dem under 15 plus folk, som der har rødt bælte 

(pga. hovedkontakt). Vi er i gang med nogle tiltag i ny og næ for at rekruttere de yngste. Stævnerne kan 

være for langt væk.  

Organisering af stævner - gruppearbejde 

Aalborg og CPH City: Mine forslag vedr. lokale stævner (dvs. ikke DM eller Wonderful). 

1) Alle/de fleste stævner bør være puljestævner. 



 

2) Færre vægtklasser - noget i retning af det Mikkel præsenterede som introduktion til gruppearbejdet. 

3) 4. kup og op skal også kunne kæmpe uden hovedkontakt. Kan man evt. nytænke måden, vi deler folk op i 

begynder og avancerede? 

4) Forslag vedr. DM: Lav en separat begyndergruppe så begynderne ikke er ekskluderede fra DM. 

5) Mht. bælter så fortæller vi vores elever, at man sagtens kan være nybegynder, selvom man har et sort 

bælte. 

- Vi har en sortbælte-udøver, uden kampstævneerfaring, som rigtig gerne vil ud at kæmpe. Men at skulle 

møde en, der har deltaget til G stævner og Mesterskaber er ikke just motiverende. 

6) Puljestævner bør også være for avancerede til stævnerne. De skal også have mulighed for at få flere 

kampe selvom de taber. 

 

Nørrebro, Odense og Skanderborg:  

1) Færre vægtklasser for alle (evt. olympiske eller 5 vægtklasser for senior). 

2) B-række: 10 vundne kampe før hovedkontakt – mulighed for at rykke op før. 

3) Automatisk oprykning i vægtklasse, hvis der ikke er nogen modstander. 

- Ingen DM-medalje uden kamp! 

4) Puljestævner er OK, hvis systemet er gennemtænkt. 

5) Vejning: Decentral bortset fra til DM og WCTT. 

- Forslag: DM og WCTT har både morgen- og aften vejning. 

6) WCTT skal have WT status. 

7) My Fightbook er tung at arbejde med – er den nødvendig? 

8) Fjern stævnegebyret/sæt det ned. 

9) DM skal ligge mere centralt feks. Odense – må ikke placeres i sommerperioden. 

10) Ansæt en stævnearrangør i stedet for at benytte Martial Event. 

 

Esbjerg, Islev og Vollsmose: 

1) Flere klasser, ikke kun A & B. Måske A, B og C, inddelt efter antal kampe og erfaring, så man sikrer, at 

begyndere ikke møder elite. 

2) Puljekampe, så man får flere kampe på selve stævnedagen. 

3) Fastholde krav om at kamp skal indgå, som et fast element i grundtræningen ude i klubberne. 

4) DM også for begyndere og ikke kun erfarne og elite. 



 

5) Økonomi er en kæmpe udfordring for klubberne. 

- Stigende transportpriser i forbindelse med stævner. 

- Teknisk kampudstyr (elektroniske veste, hjelme, sendere, modtagere, PC osv.) er nødvendigt, da udøverne 

skal lære det at kende, før de står til et stævne, men kun få klubber har økonomi til at indkøbe det. 

- Betaling i forbindelse med stævner, opstillingsgebyr og entré for tilskuere. 

- Udgifter i forbindelse med tilmelding af kæmpere. 

- My Fightbook og ikke mindst lægeerklæring. 

6) Besværligt at tilmelde sig til stævner, både for holdleder og den enkelte udøver. 

7) Lokal indvejning, så overnatning ikke er nødvendig. 

8) Bedre samarbejde klubberne imellem - sparring og samkørsel. 

9) Tendens til at shuffle imellem forskellige idrætsgrene giver ikke succes nogen steder. 

10) Vigtigt at kamptræneren selv træner, modtager træning fra andre og gerne træner sammen med de 

udøvere som han/hun selv træner. 

11) For at sikre at stævnerne kan afholdes, kunne man måske lade sig inspirere af svømning, hvor 

forbundet opkræver et årligt gebyr hos klubberne. Når klubberne stiller op til stævnerne, modregnes 

deltagernes opstillingsgebyr i det, af klubben, allerede indbetalte gebyr. 

 

My Fightbook og lægeerklæring 

Der diskuteres om My fightbook er et lovkrav, eller en tilfældig platform som kan administrere 

lægeerklæringen og kampdeltagelse. Måske kan et andet system gøre det samme? Søren Dall følger op på 

de afledte spørgsmål af diskussionerne.  

Økonomi for kampstævner  

David Coupar gennemgår hvordan økonomien for et stævne ser ud i dag.  

Præsentation af fremtidige indsatser (konkurrence revidering + puljestævner og reduceret 

deltagerbetaling som forsøgsordning)  

Mikkel præsenterede tre kommende indsatser som forbundet vil arbejde med. 

1) Revidering af konkurrencestrukturen for børn og unge.  

Her er forslaget at udvikle et koncept der tager udgangspunkt i lokale konkurrence hvor børn og unge på en 

formiddag kan få en udviklende og sjov tid med holdkammerater og udøvere fra andre klubber. Klubber 

som ønsker det er værtsklub og inviterer lokale/regionale klubbers børn og unge udøvere til konkurrence i 

”taekwondo” (eks. 5 eller 7 kamp i forskellige discipliner). Tanker er at det skal afholdes 1. gang i kvartalet i 

hver region af Danmark. Ved at lære at konkurrere fra barnsben skal det gerne medfører lyst til mere 

specialiseret konkurrence (kamp/teknik) i en senere alder.  



 

2) Udvikle et puljesystem. 

Dansk Taekwondo Forbund er blevet tildelt nogle penge til at udvikle et intuitivt puljesystem, som 

stævnearrangørerne kan benytte i forbindelse med afvikling. 

3) Forsøgsordning med reduceret deltagergebyr for at teste om prisen er en årsag til få tilmeldinger.  

Tak for i dag og det videre arbejde (turnerings-, konkurrencerevidering- og dommerudvalg) 

Der vil blive arbejdet videre med de indkommende forslag i de respektive udvalg. I starten af det nye år 

kommer der udkast til ændringer i stævnestrukturen. De vedtagne ændringer vil blive inkorporeret gradvist 

i stævnestrukturen i løbet af første halvdel af 2023. Klubberne vil få mulighed for, at kommentere disse 

forslag, inden de bliver sendt til vedtagelsen.  

Evt.  

Pointe som arrangørklub: Hvis ikke man selv gør en indsats som arrangørklub, så kommer der ikke specielt 

mange deltagere til stævnet. Man bliver nødt til selv at gøre en stor marketing indsats for at sikre, at 

stævnet får den nødvendige tilslutning.  

 


