
DTaF søger medlemmer til nyoprettet Breddeudvalg

DTaF ønsker at styrke breddetaekwondoen, da bredden er det bærende fundament i forbundets 
arbejde, så der søges medlemmer, der brænder for at arbejde med den breddeorienterede 
taekwondo.

Går du og synes at forbundet godt kunne prioritere breddens interesser mere, og har du måske også 
nogle idéer til gode breddetiltag, så er det nu du skal på banen.

Vi søger tre til fem medlemmer der planlægges at varetage følgende opgaver.

 Arbejde med camps og træningsevents, der ikke har noget med de normale konkurrence-
discipliner at gøre, f.eks. med spændende instruktører fra ind- og udland. 

 Arbejde med alternative konkurrenceformer og events for bredden som f.eks. Hanmadang 
eller lignende.

 Være med til at skabe flere aktiviteter, der er spændende at deltage i ved f.eks. de årlige 
sommerlejre

 Arbejde med tiltag, der kan skabe aktiviteter på tværs af klubberne, så som eksempelvis:

◦ Mastertræning.
◦ U25 sabumnim aktiviteter og træning.
◦ Camps for mon-bælter osv.
◦ Træningslejre og aktiviteter for højdan sabmnim (kuk chea sabumnim).
◦ Etablere og drifte unge-netværksaktiviteter.
◦ ”Færdig som eliteatlet og -træner – og hvad skal man så lave” aktiviteter og 

rådgivningsnetværk.

Kvalifikationer
Du er aktiv i taekwondoverden som enten udøver, træner eller klubleder på et eller andet niveau, 
eller du er måske stoppet og sidder og tænker over, at der er da brug for nogle aktiviteter inden for 
breddeområdet. En forælder, der f.eks. har siddet og ventet på at børnene bliver færdig med træning,
stævner eller lignende og på den måde har fået en indsigt i taekwondoen, er også mere end 
velkommen. Det er det som du kan byde ind med der tæller. Sidst men ikke mindst, så skal du være 
medlem af forbundet med indløst licens, for at sidde i et udvalg.

Kontakt
Ring eller skriv til mig, så får vi en snak om det kommende breddeudvalg. Udvalget konstituerer sig
selv efterfølgende og laver selv både en køreplan og en forretningsorden, så det kan komme i drift. 
Jeg er hovedbestyrelses-ansvarlig, men behøver ikke at være formand, hvilket vi også ser er 
tilfældet med andre af udvalgene.

Deadline
Søndag d. 9/5-2021

Med sportslig hilsen

Bodo von Münchow

+45 20 89 44 76
bredde@taekwondodenmark.dk


