
 

 

Bestyrelsesberetning 2021 

 
 
Bestyrelses arbejde 
 
Vi fik ansat Mikkel som udviklingskonsulent i starten af 2021. I samarbejde fik vi leveret 
den ny strategi aftale, som desværre landede med et mindre tilskud fra DIF. Dette skyldes 
ikke vores mål, men at der er mindre at komme efter i puljen.  
Vi fik afholdt vores første ”Taekwondoens dag” i samarbejde med den Koreanske 
ambassade over 2 dage, hvor vi afsluttet med en fantastisk opvisning af Kukkiwons 
demonstrations team.  
 
En positiv nyhed er, at World Taekwondo (WT) har fjernet planer om at indføre et ”Global 
membership System” (GMS-medlemskabet) til samtlige medlemmer som træner 
Taekwondo.  
 
Kun WT-licensen (GOL / GAL) tilbydes gennem WT GMS-platformen og forbliver et krav 
for enhver enkeltperson, for at deltage i alle WT-anerkendt aktivitet (G stævner, WT 
kurser, etc.). WT-licensprisen er steget med øjeblikkelig virkning fra 27 til 30 USD/EUR. 
 
Mireille blev udnævnt som council member i World Taekwondo Europe, David som 
vicepresident i World Taekwondo Europe, dommer komite.   
 
 
TEU Kamp 

 
2021 har været et begivenhedsrigt år for kamp. Landsholdet er efterhånden godt 
sammentømret, og deltager i internationale turneringer og tager gode resultater med hjem 
i bagagen.  
 
De unge danske kæmpere kravler op ad verdensranglisten, og vi har i dag 4 kæmpere 
omkring top 50. Alt tyder på at vi allerede i 2022 kan blive inviteret med til de prestigerige 
Grandprixer.  
 
Sportschefen har gennem året været i tæt dialog med DIF, og efter en længere proces 
opnået et tilskud på intet mindre end 1 mio. kr., til realisering af ambitionen om OL-
kvalifikation i 2024. Der er blevet udarbejdet en støttemodel for de danske kæmpere, som 
giver lige adgang for alle danske seniorkæmpere om støttemidler og de få OL-
satsningspladser der er. 
 
Vores UC’er (Udviklingscentre) har været samlet med henblik på optimering af UC-
konceptet, samt at ensrette arbejdsgangene fra UC til UC.  
 
Herudover er det lykkedes at få godkendt en særlig elitetræneruddannelse som 
adgangsgivende til diplomtræneruddannelsen. Elitetræneruddannelsen er herefter blevet 
udbudt gratis til relevante instruktører og kæmpere.  
 



 

 

 
 
I 2022 er ambitionen at iværksætte nye tiltag om etablering af 1-2 UC’er i ”light” version, 
på strategiske steder i landet, samt at udarbejde rekrutteringsmateriale for at sikre en 
fortsat bred talentmasse.  
 

TEU Teknik 

 

Tekniklandsholdet opnåede i 2021 store resultater ved EM og vandt som Europas bedste 

nation. Denne præstation bliver kun endnu flottere, når man tager COVID-19 i betragtning, 

hvilket har lagt mange forhindringer i vejen. Landsholdet har dog ikke hvilet på 

laurbærrene og fortsat det gode arbejde frem mod VM i Korea i april 2022. 

 

På ledelsessiden har der været udskiftning i TEU med deraf følgende drøftelser om 

samarbejde og udtagelser og dette arbejde fortsætter ind i 2022 med fokus på 

gennemsigtighed i udtagelsesprocessen og samarbejde. 

  

I samme periode har arbejdet med UC, Udviklingscentrene, stået stille grundet manglende 
afklaring og skift i ledelsen. 
 
Dette arbejde forventes genoptaget i forbindelse med DTaF strategi 2022-2025, for at 
skabe sammenhæng i arbejdet og udviklingen klub – UC - bruttotrup – mesterskabstrup. 
 
 
Kamp / Teknik dommerne 

2021 har stadig været et usædvanligt og udfordrende år for os alle pga. Covid 19. 

Esbjerg Cup, Munkebog Cup, Nordiske Mesterskaber i Danmark, Rødovre og WCTT 
(Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament) blev desværre aflyst. 

SOO-BAK Tommerup Taekwondo afholdt et Onlinestævne Teknik Cup 2021 i samarbejde 
med DTaF. 

Danish Open Poomsae blev afholdt den 21. august i Skanderborg med stor succes.  

Danske IR’s (International Referee = International dommer) deltog ved få udenlandske 
stævner som f.eks. Dutch Open i Eindhoven, President Cup i Istanbul og -21 i Tallinn og 
andre G1 stævner og British Poomsae Championship.  

Søndag den 02.05.2021 mødtes et bredt udvalg af dommere fra både kamp og teknik til et 
fælles fagligt udviklingsmøde, diskussion, og afstemning om fremtidig struktur og opgaver. 
Deltagerne vedtog enstemmigt at oprette en nye dommersektion. Dette forventes at skabe 
en mere strømlinet håndtering af dommergerningen i Danmark og bliver til stor fordel for 
de danske dommere i både kamp og teknik.  



 

 

 

2021 var året, hvor WT - World Taekwondo fortsat afholdte kurser og uddannelser via en 
international onlineplatform, der hedder Global Member System ”Simply Compete”.  

Alle A dommere og internationale dommere skal oprette en GOL - licens, således at alle 
kan deltage i WT kurser. Vi mangler stadig enkelte A-dommere både i teknik og kamp. 

Dommersektionen anbefaler, at alle IR´s deltager i WT kurser og at alle A-dommerne 
deltager i WT træningskurser, når de bliver tilbudt.  

Dommersektion teknik afholdt dommerseminarie den 9. oktober i Kolding 

Dommersektion kamp afholdt dommerseminarie lørdag den 13. november i Team 
Odenses lokaler. Stor tak til Team Odense lån af lokalerne. 

Ved afslutningen år 2021 kan vi sparke farvel til et udfordrende 2021 og håbefuldt se frem 
til 2022, hvor det forventes igen at blive muligt sundhedsmæssigt forsvarligt at afvikle 
stævner i Danmark og udlandet. 

 
 
Para 
 
En meget velfortjent GULDmedalje ved de Olympiske lege i Tokyo til Lisa Kjær 
Gjessing.  
Forud blev der holdt dage med testkampe, hvor Lisa blev målt og vejet på alle tænkelige 
måder i et yderst professionelt set-up, organiseret af Bjarne Johansen, Line Hovgaard-
Hansen og Lisas trænerteam, sammen med TEAM Danmark og PARA sport Danmark. 
Kampdommerne Anne-Sofie V. Rasmussen, Danni Christensen, Søren Dall og David 
Coupar, Akademitræner Tommy Mortensen samt formand Mireille Enggaard Kempf fra 
DTaF deltog også. 
 
OL-guldvinderen og den firedobbelte verdensmester, Lisa, er også stjernen i en ny 
annoncekampagne for Sport24 sportsbeklædning - hvilket betyder at man kan finde Lisa 
på reklametavler og tv-annoncer over hele landet. 
 
Samtlige nyheder er at finde på DTaF´s webside under PARA.  
 

Turnering 

 
2021 var et år præget af Coronapandemien. Den første halvdel af året var det ikke muligt 
at afholde turneringer i Danmark. Perioden blev anvendt til at opgradere udstyr og 
kontrakter. I denne forbindelse blev der indledt et nyt samarbejde med det hollandske 
firma Martial Events i forbindelse med afvikling af stævner i Danmark.  
 



 

 

Danish Open i Poomsae blev den 21. august det første stævne efter nedlukningen i 
Danmark, der blev afviklet i samarbejde med Martial events. 
Stævnet blev en succes med bl.a. hold fra Tyskland og Sverige.  
 
Samarbejdet med Martial Events har været godt og konstruktivt og fortsætter i 2022. 
Turneringsudvalget har samtidig også fortsat samarbejdet med Ma Regonline, der 
afviklede BudoNord CUP i Poomsae i oktober.  
 
Da Coronapandemien i slutningen af året begyndte igen at medføre restriktioner, gav det 
store udfordringer i forbindelse med afviklingen af de danske mesterskaber 2021 i 
november. Der var behov for flere tiltag for at kunne afvikle et sikkert DM, hvilket gav en 
del organisatoriske udfordringer, som der blev arbejdet ihærdigt med op til stævnedagen. 
Stævnet blev derfor afviklet uden problemer og blev samtidig det første 
Kyurogi/kampstævne i Danmark siden starten af 2020.  
 
Som optakt til stævneåret 2022 er kontrakter og stævneskabeloner blevet opdateret. 
I forbindelse med Poomsae er de danske særregler ”danish adapted rules” blevet fjernet 
og klasserne er blevet tilpasset til de øvrige europæiske landes regler.  
 
Der bliver samtidig oprettes en ny stævnelederstilling indenfor Poomsae, der vil blive 
opslået i første halvdel af 2022. 
Turneringsudvalget ser nu frem til et godt stævneår i 2022, hvor Corona forhåbentligt ikke 
vil få betydning for afvikling af stævner i Danmark. 
 
 
AntiDoping Danmark 
 
Vi har i DTaF kun sjældent nogen dopingtilfælde, men i det seneste år er der desværre 
faldet en enkelt dom. 
 
Dommen er faldet på baggrund af indtag af smertestillende medicin, som er registreret på 
antidopinglisten. Der var tale om et stof, der ikke var præstationsfremmende og hertil en 
misforståelse af de gældende dopingregler. 
 
Dommen for dette var udelukkelse af udøveren fra al taekwondorelateret stævneaktivitet i 
to år, samt udelukkelse fra al organiseret sport og fitness i øvrigt. 
 
Vi vil derfor fra bestyrelsens side benytte lejligheden til igen at opfordre til ikke at indtage 
nogen former for medikamenter, som tilbydes i god tro og ønsket om at hjælpe, på en dag, 
hvor man har ondt eller ikke lige har energien til at træne. 
 

 
Uddannelsesudvalget 

 
Vi har som alle andre i mange sammenhænge været påvirket af Corona. 
Der har været aflyst flere kurser og der har været afholdt kurser med reduceret antal 
deltagere, men der har været afholdt mange gode og også vigtige kurser for især nye 
trænere i DTaF. 



 

 

 
Vi har i samarbejde med Tommy Mortensen lanceret ETU (Elite Træner Uddannelsen), 
som stadig er i proces med sit første forløb. Der er deltagere fra både kamp og teknik. 
Træneruddannelse er vigtig for DTaF og alle medlemmerne og det har derfor også fået en 
vigtig plads i vores nye strategi.  DIF stiller store krav til uddannelse og dem der uddanner  
 
 
vores trænere, så vi kan se at vi allerede på kort sigt, kommer til at skulle bruge flere 
undervisere. En proces som allerede er i gang. 
 
DIF har netop startet et program for 17 idrætsforbund inkl.  DTaF, hvor vi på tværs af 
sportsgrene skal samarbejde omkring uddannelse, som også skal være en vigtig del af at 
tiltrække og fastholde klubbernes og forbundets medlemmer. 
 

Graduering 

Der har i 2021 været afholdt to dialogmøder om Fremtidens Graduering, hvilket har givet 

værdifulde input til afklaring af, hvordan dette område kan formes og gradueringer kan 

blive et værktøj til fælles retning inden for dansk taekwondo. 

 

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, hvis overordnede ramme er at følge op på de to 

dialogmøder om fremtidens graduering i DTaF-regi, afholdt i 2021. 

Gruppens opgave er at samle op på de to afholdte dialogmøder og udarbejde et oplæg til 

hvilke områder, der skal arbejdes videre med ud fra dialogmøderne, eksempelvis om 

DTaF skal afholde dangradueringer, om pensum skal revideres, om fælles 

dangradueringer m.v. 

 

Gradueringsret 

I efteråret 2021 blev regulativet for tildeling af gradueringsret under DTaF revideret, så 
man som 4.dan DTaF/Kukkiwon kan ansøge og få tildelt gradueringsret under DTaF til 
kupgrader. Dette resulterede umiddelbart i ca. 30 nye gradueringsberettigede i DTaF-regi. 
Der har været henvendelser om dispensation for gradueringsret for eksempelvis 2. eller 3. 
dan. for klubber, der ikke har en gradueringsberettiget tilknyttet, hvilket ikke er blevet 
tildelt. 
Der er i skrivende stund 11 klubber under DTaF, der ikke har en gradueringsberettiget 
tilknyttet. 
 
Klubberne har derfor mulighed for at hente en gradueringsberettiget fra en anden klub og 
udgifter til dette dækkes af DTaF, da det ellers kan være en større, økonomisk belastning 
for særligt små klubber. 
 
 
Bredde 

 

Breddearbejdet har trods gode intentioner ligget stille, da ressourcer og opgaver ikke har 

stået mål med ambitionerne og de gode idéer. Fremadrettet skal dette arbejde koordineres 



 

 

med det strategiske arbejde i ”Spor 1” som omhandler bredde og fastholdelse af 

medlemmer. 

 

Ordens- og Amatørudvalget  

Efter repræsentantskabsmødet 2021, startede Ordens og Amatørudvalget med at 
konstituere sig, og gennemgå og tilpasse forretningsordenen for udvalget så det overholdt 
DTaFs love. 

Ordens og Amatørudvalget har i det forgangne år behandlet to sager. 

Første sag var ang. en eksklusion fra en klub, indgivet af det ekskluderede medlem. 
Sagen blev afgjort til fordel for den involverede klub. 

Anden sag var en tvist mellem TEU og LHL. Sagen blev afgjort til fordel for LHL. 

 

 

 

 
 


