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Første Danske Online Mesterskab i Taekwondo 

Online er det nye sort i disse 

corona-tider. Også for 

sportsorganisationer som Dansk 

Taekwondo Forbund. Forbundet 

har nemlig valgt – som 

konsekvens af myndighederne 

forbud mod forsamlinger med 

mere end 10 deltagere frem til d. 

13. april – at tage alternative 

metoder i brug og afholder 

derfor sit første Danske Online 

Mesterskab i Poomsae søndag d. 

12. april. 

 

Til de knapt så indviede er poomsae den tekniske variant af taekwondo, hvor udøveren 

konkurrerer alene, eller som del af et mindre hold, i at være bedst til at bevæge sig, 

bedømt på kraft, balance og korrekt udførelse. I poomsae kæmper udøveren således ikke 

på gulvet imod en direkte modstander, hvorfor det er muligt at konkurrere online – 

hjemme fra eget stuegulv.  

  

DM hjemme fra eget stuegulv 

“Da vi under de nuværende omstændigheder ikke kan træne fysisk i klubberne og 

afholde stævneaktiviteter, har vi valgt at afholde vores første Danske Online Mesterskab i 

Poomsae nogensinde,” siger Dansk Taekwondo Forbunds formand, Søren Holmgård 

Knudsen. “I praksis betyder det, at deltagerne som vanligt vil blive bedømt af officielle, 

diplomuddannede dommere, men at udøverne – hjemme fra eget stuegulv – skal 

fremvise to bevægelser (taegeuk og poomse), som er optaget på video og uploadet til 

stævnets Facebook-gruppe inden stævnets afholdelse.”  

 

I modsætning til et ordinært DM i Poomsae, hvor stævnet normalt ville blive afviklet i tre 

runder (en indledende runde, en semifinale og selve finalen), så skal deltagerne kun på 

gulvet én gang d. 12. april. Og det ser initiativtager og formand for Aarhus Syd 

Taekwondo, Metin Aydin, nogle klare fordele i: 



 

 

Fastholdelsestiltag over for klubbernes medlemmer 

“Vi tror, at online-stævnet vil give de taekwondoudøvere, som ikke normalt vover 

springet ud i stævnedeltagelse, lyst til og mulighed for at medvirke i et stævne uden at 

have for mange ‛sommerfugle i maven’. Det er nemlig alle, der har en gyldig DTaF-licens, 

som kan deltage i online-stævnet,” siger han. 

 

“På den måde ser vi også online-stævnet som en håndsrækning til alle de danske 

taekwondoklubber rundt om i landet, idet klubberne kan bruge stævnet som et 

fastholdelsestiltag over for deres medlemmer. Vi håber, at rigtig mange 

taekwondoudøvere vil tage udfordringen og deltage i det første Danske Online 

Mesterskab i Poomsae nogensinde d. 12. april. Og så længe vi ikke kan mødes fysisk, 

kommer vi sandsynligvis til at afholde flere online-stævner,” lyder meldingen fra arrangør 

og formand for Aarhus Syd Taekwondo, Metin Aydin.  

 

Ingen X-Factor-tilgang 

Det er første gang, at Dansk Taekwondo Forbund afholder et stævne online. Men i 

modsætning til et lignende stævne afholdt online i Irland i den forgange weekend, hvor 

der var to runder, og deltagerne – i ren X-Factor-stil – i første runde skulle indkassere 

flest ‛likes’ i Facebookgruppen, og først i anden runde blev vurderet af officielle 

dommere, så vil der i det det første Danske Online Mesterskab i Poomsae kun være én 

runde, som udelukkende bedømmes af officielle, diplomuddannede dommere.  

 

Online-stævner i andre sportsgrene? 

“Ud fra min begrænsede indsigt i andre sportsgrene, så kunne jeg da godt forestille mig, 

at man fx i dart også kunne afvikle online-stævner – hjemme fra udøvernes stuer. Det 

tror jeg faktisk, at man ville kunne gøre i flere af de sportsgrene, hvor udøveren kæmper 

alene, og hvor sporten ikke kræver så meget udfoldelsesplads,” slutter arrangør og 

formand for Aarhus Syd Taekwondo, Metin Aydin. 

 

FAKTA 

Kort om det første Danske Online Mesterskab i Poomsae 

Se program og invitation: 

https://www.taekwondo.dk/media/1497/All%20Danish%20Pomsae%20Online%20Cham

pionship.pdf 

 

For mere information – eller billeder i høj opløsning – kontakt venligst: 

Arrangør og formand for Aarhus Syd Taekwondo, Metin Aydin, 

alldanishpoomsae@aarhus-syd-taekwondo.dk, 30 29 98 22 

Formand for DTaF, Søren Holmgård Knudsen, 24 66 48 72, formand@taekwondo.dk 
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