Orientering til klubformænd under DTaF

Kære formand
Som I nok ved er TEU kamp det udvalg under DTaF, som har ansvaret for forbundets satsning på talent/elite
inklusiv Udviklingscentre og udtagelseskriterier til landshold og mesterskaber.
Det har til alle tider været et udvalg med stor opmærksomhed, da udtagelse til mesterskaber og landshold har
stor fokus hos de mange udøvere, og deres familier, som har dette som mål.
De seneste udtagelser har ikke været nogen undtagelse, men denne gang har TEU udvalget oplevet en uhørt
kraftig reaktion fra forældre, hvis børn ikke blev udtaget.
DTaF bestyrelse ønsker i den forbindelse at ytre sin fuld opbakning til TEU udvalget og deres beslutninger
og kan bekræfte at gældende regler er fuldt og dokumenteret. Vi vil derfor opfordre klubberne til at tage en
snak med forældre og forklare hvordan et forbund under DIF fungerer.
DTaF har over mange år fået en velfungerende struktur hvor forbundet har dialog med klubberne og
klubberne tager så dialogen med deres medlemmer og deres forældre.
Som ved alle tidligere udtagelser har TEU været i tæt dialog med de relevante klubber og givet
fyldestgørende forklaring og dokumentation på hvorfor enkelte kæmpere ikke har efterlevet
udtagelseskriterierne.
Herefter er den klare retningslinje, at det er klubben som så tager dialogen med sine kæmpere og eventuelt
deres forældre. Hvis det giver anledning til spørgsmål, så kan klubben give dem videre til TEU.
Det er altså ikke TEU's ansvar at orientere forældre, men klubbens ansvar, og det ville også være imod
forbundets retningsliner hvis TEU tager dialog med forældre udenom klubben.
TEU har i denne sag, som andre, svaret på alle henvendelser fra diverse klubber.
DTaF har en politik om at ingen udvalg under DTaF deltager i diskussioner på Facebook og slet ikke når det
gælder personspørgsmål. Det er simpelthen for uværdigt.
Vi er generelt rigtig glade for de mange engageret forældre der findes i Dansk Taekwondo og vi ved at
mange gør et stort arbejde ude i deres klubber og for deres børn.
Samtidigt oplever vi at der er rigtigt svært at finde frivillige til forbundets udvalg, herunder TEU Kamp,
hvilket også skyldes at det frivillige arbejde i udvalgene ikke altid påskyndes.
Derfor kan vi kun opfordre til at alle holder en respektfuld god tone og værdsætter de frivillige, som gør en
indsats for Dansk Taekwondo.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Dansk Taekwondo Forbund
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