
 

Referat af UC møde d. 14. august 2022 

Tilstede: Jens Rudbeck (Brande TKD - bestyrelse), Tommy Mortensen (UC København), Stig Kramer (UC 

København), Jesper Roesen (UC Vestegnen), Lars Hyttel (UC Vestegnen), Tarik Setta (TEU og DTaF 

bestyrelse), Mickey Svendsen (TEU og Risskov TKD), Farooq Rashid (TEU og CPH City TKD) Amir Rashid 

(Sportschef, Dansk Taekwondo Forbund, Mikkel Køster Kongsbøg (Udviklingskonsulent, Dansk Taekwondo 

Forbund) 

Referent: Mikkel Køster Kongsbøg 

 

Dagsorden 

1. UC-koncept & Talent og Elite strategi: Farooq gennemgår det nye UC-koncept herunder: 

Økonomi, krav, målgruppe, uddannelse m.m. 

o Talent UC er for de 10-14-årige. 

o At være top-5 i Europa (Skal gøres Specifk Målbar Attraktiv Realistisk & Tidsafgrænset) 

o Vi benytter principper fra ATK i forhold til at udvikle udøvere der kan vinde og/eller 

konkurrere på højeste niveau når de bliver senior. 

o Dialog omkring årshjul og matrix i forhold til UC’erne, landshold, mv. 

▪ Udfordringer er at prioriterede stævner samt EM og VM kan blive rykket med 

korte varsler, hvilket forskyder den oprindelige plan. 

▪ Fordel er at klubberne kan tage hensyn til elitekalenderen 

o UC-tøj skal bestille ved BudoXperten, da forbundet har en sponsorkontrakt der. 

▪ Klubtøj er et frit valg, men UC-tøj SKAL bestilles ved BudoXperten. 

 

2. Rekruttering: Mikkel faciliterer denne del omkring hvordan UC-trænerne kommer ud og 

rekrutterer i landet, herunder reklamekampagne/ video, kontakt til klubberne, rød tråd til f.eks. 

Get2sport m.m. 

o Hvorfor skal vi rekruttere: større talentmasse, UC benytter ATK som 

udviklingsparametre for eleverne (sund udviklingstilgang), kvalitetssikre udviklingen, 

UC’erne virker. 

o Hvordan rekrutterer vi: forbundskampagner (video, flyers), kampstævner i DK – 

Get2Sport tilgang – børnestævner – stævner på tværs af UC, ændring af regler (lang vej 

til det sorte bælte - er det nødvendigt for at dyrke sportstaekwondo), fælles træninger 

af UC-trænere og/eller udøvere, udkørende UC, spotte talenter til stævner (eks. DM), 

reklamere direkte på klubbernes facebookside (etik) 

 

3. Uddannelse: Tarik gennemgår forventninger til uddannelsesniveau og krav til 

uddannelsesniveau for trænere fremadrettet. Hvordan sikre vi at UC’erne lever op til 

forbundets krav. 

 



 

o Trænerne i de nye UdviklingsCentre skal gennemføre uddannelse for at opnå 

minimumskravet om at have en Elitetræneruddannelse eller Træner 2. 

Navn Udviklingscentre Uddannelsesniveau Næste uddannelsesskridt 

Tommy Mortensen København Idrættens Træner Akademi  
Stig Kramer København Diplom træner  
Jesper Roesen Vestegnen Bachelor i Idræt  
David Kliba Vestegnen Svensk ”diplomtræner”  

 

o Nye trænere fra nye Talent-UC’er skal tilføjes denne liste og målet for de trænere er minimum 

Træner 2 eller Elitetræner uddannelsen. 

 

4. DIF / Team Danmark/Målsætning: Amir gennemgår status på landsholdet, herunder hvordan 

vi har udmøntet DIF midler samt status på hvor vi står ift. Team Danmark. 

 

o 39 på landsholdet pt. og der er en god og competetiv stemning blandt udøverne 

o Team Danmark Kirkbi støtten gennemgås ift. støtten frem mod OL 2024 i Paris 

 

 

5. Afrunding // Arbejdsopgaver 

o UC årshjul udarbejdes af @Farooq og @Stig 

o Konceptudvikling af UC-værktøjer udarbejdes af @Faaroq, @Stig og @Tommy 

o @Mikkel og @Tommy laver PR-video af UC for de 10-14 årige (børn og kadet) 

o @Tarik er ansvarlig for opstart af UC Vejle med målet om at være i gang i løbet af 

september 

o TEU (@Tarik, @Mickey og @Farooq) ansvarlig for opstart af Talent-UC inden ultimo 

2022 – ansøgninger behandles løbende 

 

 

 


