
 

Generelt om landsholdet for Kamp  
 
Det danske landshold for Taekwondo kamp, er for de udøvere der har præsteret resultater på højeste 
internationale niveau og er dem der repræsentere Danmark ved senior EM, VM og OL. Atleterne på 
landsholdet bliver udtaget af landstræneren. 
 

Fra Udviklingscenter til landsholdet  
For at komme i betragtning til bruttolandshold for kamp, skal atleten igennem en optagelsesproces. 

Optagelsesprocessen er udarbejdet af Landstræneren og det er hans vurdering af den enkle atlet der 

skaber grundlag for berettigelse til landsholdet.  

I det følgende er processen for optagelse på bruttolandsholdet beskrevet. 

Vejen til bruttolandsholdet 
1. Kun atleter der er junior - eller seniorudøvere og som har været tilknyttet et UC i mindst 3 måneder 

kan optages på bruttolandsholdet. 

2. Din UC cheftræner laver en officiel indstillingen til Landstræneren om screeningen af en atlet. 

3. Screeningen af atleten gennemføres. Screeningskriterierne er bl.a. fysisk, teknik, mentalitet, og 

resultater derudover har landstræneren sin egen subjektive vurdering af den enkle atlet.  

4. Efter screeningen, og hvis atleten lever op til de ønsket krav, vil atleten blive inviteret til en 3 

måneders prøve periode på bruttolandsholdet. Her vil atleten bliver evaluering på bl.a. 

mødestabilitet og niveau. 

5. Efter de 3 måneders prøveperiode vil at atleten få besked om denne er optaget på 

bruttolandsholdet. Hvis landstræneren stadig mener at atleten har mangler, vil atleten bliver 

informeret om hvilke parametre der skal arbejdes på. Atleten vil have en måned til at efterleve de 

nye krav.    

6. Efter den endte prøveperiode vil atleten bliver optaget på bruttolandsholdet.  

7. Bruttolandsholdet er for de atleter der opretholder de opstillet krav til landsholdet. Skulle atleten 

ikke kunne efterleve disse krav kan atleten miste sin plads. 

 

Fra bruttolandsholdet til Landsholdet    
Atleterne på bruttolandsholdet er de atleter der primært vil blive udtaget til mesterskaberne EM, VM og 

OL. Såfremt at atleten opfylder de opstillet krav. 

1. Atleterne på bruttolandsholdet er dem Landstræneren udtager til mesterskaber EM, VM og OL. 

2. Atleterne skal dog opfylde de udtalelseskriterier TEU Kamp har fastsat. Landstræneren har 

beføjelse til, at udtage specifikke atleter der ikke har opnået udtagelseskravene men kun i de 

vægtklasser der måtte mangle.  

3. Atletener der er til mesterskaber er det Danske Landshold, efter endt mesterskaber er alterne 

tilbage på bruttolandsholdet. 

 

  


