
Til orientering  

  

Da Rødovre Open er aflyst og der er kommet en dato på de forskellige mesterskaber, har 

det bevirket, at TEU har set det nødvendigt at tilpasse de eksisterende krav. Bemærk, at 

dato for udtagelse nu er sat til NU, da det ikke er muligt at gøre det senere ifht. 

tilmeldingsfristen til mesterskaberne. 
   

Det er vigtigt at understrege, at basiskrav som medlemskab af et UC og træning i forhold til 

kravene for de forskellige aldersgrupper, skal være opfyldt for overhovedet at være i 

betragtning. Bemærk venligst: Idet vi bestræber os på at udtagelser sker efter samme regler 

og retningslinjer, vil der på ingen måde bliver dispenseret fra dette.  
 

Kadet VM  

Tidligere krav:  
 Kvote 1 = 5 kampe  
 Kvote 2 = 4 kampe  
  

Nye og gældende krav:  
 Kvote 1 = 4 kampe  
 Kvote 2 = 3 kampe  

UC-krav skal være opfyldt fra dages dato   
 Send venligst antal vundne kampe samt resultatlister til Mickey  

Mail: coachmickey@me.com   

 

Frist for indsendelse er senest den 16. Juni 2019 kl 12.00 

  

Kadet EM  

Tidligere krav:  
 Kvote 1 = 5 kampe  
 Kvote 2 = 4 kampe  
  

Nye og gældende krav:  
 Kvote 1 = 4 kampe  
 Kvote 2 = 3 kampe  

UC-krav skal være opfyldt fra dages dato, da udtalelsen sker NU   
 - Wonderful vil dog være opsamlingsrunde, hvor alle kampe tæller med. Dette krav vil kun 

være aktuelt for de atleter, hvor UC-kravene er i orden fra dages dato. 

   

Herudover er det også et krav, at man har deltaget i enten Dutch eller German Open. 

Opfylder man dette krav og har opfyldt UC krav, men mangler et pr kampe, kan man stadig 

indsende en ansøgning til TEU. Vedlæggelse af dokumentation for antal vundne kampe 

samt resultatlister. 

  

Send venligst antal vundne kampe samt resultatlister til Mickey  

Mail: coachmickey@me.com   

 

Frist for indsendelse er senest den 16. Juni 2019 kl 12.00 
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Junior EM  

Tidligere krav:  
 Kvote 1 = 5 kampe  
 Kvote 2 = LH træner  
  

 

Nyt og gældende krav:  
 Kvote 1 = 4 kampe  
 Kvote 2 = LH træner  

 

LH-træner vil blive orienteret om hvem der opfylder UC krav af juniorerne, og kan derefter 

foretage en udvælgelse ud fra denne liste. De der opfylder Kvote 1 kan indsende ansøgning, 

antal vundne kampe samt resultatlister til Mickey  

Mail: coachmickey@me.com   

 

Frist for indsendelse er senest den 16. Juni 2019 kl 12.00 

 

 

Spørgsmål besvares alene ved henvendelse fra den klubansvarlige til TEU via email til: teu-
kamp@taekwondo.dk. 
 
Bemærk! Alle forældrehenvendelse vil blive sendt retur til klubben  
 
Med sportslig hilsen 
 
TEU-KAMP 
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