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Historie 
Taekwondo: 
Taekwondo kom til Europa i oktober 1965 da et koreansk stormesterhold var på besøg 
i Tyskland og gav opvisning her. 
 
De to hollandske instruktører Theo P. Salm og Bernd Denni bragte Taekwondo til 
Danmark i 1968, hvor de gav opvisning ved et Judo stævne i Aabenraa. 

 
Året efter startede de første taekwondo klubber i Danmark og Sønderborg-drengen 
Allan Paulsen var en af de første taekwondo udøvere i Danmark. 
 
De første ca. 5 år af sin taekwondo træning blev udlevet i Judo- og taekwondo klubben 
i Sønderborg 
 
Første officielle DANSKE MESTERSKAB i taekwondo blev afholdt i Sønderborg i 1975 
og her deltog Allan Paulsen og vandt suverænt sin vægtklasse. Herefter fulgte flere 
Dansk mesterskaber. 
 
Sammen med en anden Sønderborg dreng (Gunnar Milther Nielsen) besluttede Allan i 
en alder af 16 år, at Sønderborg burde have en klub, hvor der alene blev trænet 
taekwondo og den 15. juni 1976 så Taekwondo klubben CHUNG UN dagens lys og med 
den dengang knap 17 år gamle Allan som klubbens formand. 
  

Chung Un: 
Klubbens første træningssted var på græsplænen i Ulkebøl ved Sønderborg. Herefter 
fulgte nogle år med skiftende træningssteder rundt om på Sønderborgs skoler, herunder 
Ahlmansskolen, Kløvermarksskolen, og Huholt Skole i Vollerup. 
 
I begyndelsen af 1980 lykkedes det de unge klubledere med Allan i spidsen, at finde 
nogle egnede lokaler til taekwondo træning. Klubben lejede sig således ind i tidligere 
HP bilers lokaler på Ellegårdsvej 22 i Sønderborg. 
 
Lejemålet blev indgået den 15. april 1980 kostede 26.000 kr. om året i leje og klubbens 
bestyrelse med Allan Paulsen i spidsen måtte personligt kautionere for, at kunne låne 
15.000 kr. i den lokale sparekasse. Lånet blev bl.a. brugt til køb af materiale så der 
kunne lægges et gulv i dojangen, opsættes væge og etableres bruserum o.l. 
 
På Ellegårdsvej blev der trænet taekwondo under ledelse af Allan frem til midten af 
1990-erne, hvor klubben flyttede til de nuværende lokaler på Sjællandsgade i 
Sønderborg. 
 
I de første år af klubbens virke blev der ofte trænet taekwondo i samarbejde med 
Stormesteren Shin, Boo–Young, 9 dan og tysk landstræner 1973-75 og dengang leder 
af sin egen Taekwondo sportsskole HWA RANG i Hamborg. 
  
Det var Stormesteren Shin, Boo–Young som i forbindelse med sine træningspasninger 
med klubbens medlemmer og unge ledere fandt, at Sønderborg klubben burde have et 
koreansk navn.  
 
Det var ikke tilfældigt, at det blev navnet CHUNG UN. CHUNG UN er de koreanske ord 
for ”blå sky” og i Korea var og er dette tegn på storhed. Stormesteren Shin, Boo–Young 
mente nemlig at Sønderborg klubben med Allan Paulsen i spidsen stod for den rigtige 
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og traditionelle taekwondo, hvor der lægges vægt på kvaliteten i udførelsen af de forskellige 
teknikker og hvor den rigtige ånd (”Do-en”) i dojangen er vigtig.  
 
I løbet af sin mere end 45 år lange historie har klubben udmærket sig især ved sin evne til at udvikle 
talenter, som på landsplan og internationalt har opnået fine resultater. Og i alle årene har Allan 
Paulsen være cheftræner for klubben og frem til 2017 også klubbens formand. I 2017 valgte Allan 
at lade stafetten gå videre til yngre kræfter og Niels Nygaard overtog formandsposten frem til 2019 
hvor Johannes Eckendörfer blev valgt som ny formand, dog stadig med Allan som cheftræner i 
klubben. 
 
I sin aktive periode som taekwondo kæmper har Allan flere gange vundet det danske mesterskab 
samt vundet mange internationale mesterskaber. Allan blev også udtaget til landsholdet som han 
deltog med ved internationale stævner og landskampe i flere år. 
 
I 1997 valgte Dansk Taekwondo Forbund, efter forespørgsel fra det finske taekwondo forbund, at 
spørge Allan Paulsen om han havde lyst til at være landstræner for det finske taekwondo landshold.   
 
Allans store passion for taekwondo kom herefter i årene 1997 til 2013 til gavn for de finske 
taekwondo udøvere. I Allans periode som landstræner i Finland lykkedes det ham, at rykke det finske 
landshold fra en underdog til et landshold der flere gange gjorde sig gældende bl.a. ved Nordiske 
mesterskaber i Taekwondo. 
 
Allans indsats for det finske taekwondo landshold medførte i 2020, at Allan blev tildelt en plads i 
Finlands Wall of fame ! En tildeling og ære som på grund af corona situationen ikke fik den store 
opmærksomhed som den havde fortjent ! 
 
Allans uselviske indsats for taekwondo har i mange år også kommet de danske taekwondo udøvere 
til gode på træningslejre og øvrige samlinger arrangeret af Dansk Taekwondo Forbund. I en periode 
var Allan således næstformand i danske taekwondo forbund og formand for Teknisk sektion i 
taekwondo forbundet.  
 
Allan er i dag i en alder af 62 år stadig aktiv efter 50 års træning i Taekwondo Klubben CHUNG UN, 
hvor han med kyndig hånd vejleder og inspirerer de unge medlemmer i klubben. 

 


