Danmarksmesterskaberne i Poomsae 2017 er overstået
Danmarksmesterskaberne i Poomsae 2017 er vel overstået. Tak til DTaF og til alle som har bidraget til
endnu et velafviklet mesterskab. For Bruttotekniklandsholdet betyder DM afslutningen på en sæson og
begyndelsen på nye udfordringer.
Jeg er stolt over de flotte resultater i forbindelse med World Beach Poomsae Championships, som i øvrigt
var sin allerførste af slagsen.
Det var rent ud sagt en sjov og lærerig oplevelse ikke desto mindre vandt holdet også flere medaljer.
Umiddelbart efter blev Europa Mesterskaberne afholdt, hvor holdet har markeret sig som det andet mest
vindende hold.
Alt i alt var sæsonen 2017 et flot år for BLH. Jeg som landstræner har haft et travl og hektisk år i
tekniklandsholdssammenhæng, da HOT funktionen ikke har fungeret optimalt efter EM i maj.
Det gik godt med at tjene økonomiske midler til BLH via åbne samlingerne, hvor alle andre teknikudøvere
kunne deltage i træningerne sammen med Landsholdsudøvere for et mindre beløb for en hel samling. Det
er hensigten at disse midler skal bruges til særlige fælles aktiviteter når holdet er til mesterskaber eller
træningssamlinger, som fx til at støtte vores fysioterapeut (Benjamin Haarder) e.lign.
Derudover bruger jeg også mine kontakter til at få BLH inviteret til forskellige åbne turneringer, hvor OC’er
tilbyder gratis deltagelse og/eller gratis hotelophold. Alt i alt har alle disse tiltag styrket truppens
sammenhold, øget vores oplevelser og ikke mindst motivationer. Forbundet har også betalt for
opstillingsgebyr for udøverne til nogle af de store turneringer og det håber vi vil også ske i fremtiden.
Tak DTaF.
2018 bliver et ekstremt spændende år med rigtige mange udfordringer plus det er VM-år. Det er året hvor
de nye konkurrence regler skal læres og vi skal til at påbegynde implementeringen. Reglerne er ikke bare
ændret - De er så godt som helt nye!!!
Her ud over er der 3 nye Poomsae’er, Bigak 1,2 og 3 som skal læres og med dem for øje, er der et hav af
nye teknikker og bevægelser. Sidst men ikke mindst skal alle til at lære de høje Poomsae’er. For kadet og
junior op til Sipjin og senior op til Hansu.
De nye regler skal implementeres således at de vil blive fuldt gyldige i 2020 hvor Danmark har VMværtskabet.
Asian Taekwondo Union (ATU) har allerede afholdt ikke mindre end 5 seminarer for deres udøvere, trænere
og dommere siden oktober 2016. WT har vedtaget at til Asian Games 2018 i Jarkata, skal udøverne udføre
en traditionel og en ny Poomsae i hhv. indledende og kvartfinale. I semifinale og finale skal udøverne
udføre en ny Poomsae og en Freestyle.
Se mere på TkdNews her
Når dette er sagt, tror jeg at det kommer til at gå rigtig hurtigt. Derfor er mit ønske og min vision for
Danmarks teknikudøvere og Tekniklandsholdet, at vi skal i gang hurtigst muligt. Det er også min intention at
få dette kanaliseret bredt ud i hele DTaF’s regi.
Jeg har besluttet at etablere et stort Teknik-Talenthold (prospects) med lettere og mere flydende tilgang og
afgang løbende igennem sæsonperioden. Man bliver optaget på Talentholdet af Landsholdstræneren fordi
man har en rimelig færdighed og god indstilling. Man vil få de samme træninger og krav som fuldt gyldige
BLH-medlemmer. Man bliver afsat hvis man ikke længere kan fastholde engagementet, motivationen samt
niveauet.
Jeg vil hermed byde velkommen til de nye ansigter og sige tak for indsatsen til de der stopper.

Til dem som ikke lykkedes at forblive på holdet, håber jeg at I vil kæmpe jer tilbage igen. I ved, i
modsætning til andre, hvad det kræver. Jeg står gerne til rådighed for evt. spørgsmål.
Her er medlemmerne af Bruttolandshold 2018:
Kadet
Camille LaCour (Vejle)
Victor Schultz (Holbæk)
Bastian Byrgesen (Ikast)
Junior
Eva Sandersen (Gangnam)
Lærke K. Petersen (Lyseng)
Caroline LaCour (Vejle)
Alba Holledere (Gladsaxe)
Danish Hameed (Rødovre)
Marthias J. Laursen (Herlev)
Emil Nørby (Risskov)
Johan Holledere (Gladsaxe)
Senior -30
Annaline Faye Søeberg (Herlev)
Chelina R. Larsen (Risskov)
Trine Banzon (Nyborg)
Nikoline Frølich (Skive)
Sofie Jensen (Esbjerg)
Nikolai Kronborg (Holbæk)
Benjamin Hellegaard-Harder (Herlev)
Simon Thomsen (Skive)
Dan Oudom Ou (Herlev)
Lukas Kaslund (Islev)
Senior -40
Charlotte Pedersen (Islev)
Kim Nedergaard (Skive)
Senior -50
Senior -60 (+50)
Jørn Christian Andersen (Herlev)
Senior -65 (+50)
Senior +65 (+50)
Lis Borring (Bornholm)

FREESTYLE
Eva Sandersen (Gangnam)
Johan Holledere (Gladsaxe)
Sofie Jensen (Esbjerg)
Freja Løkke (Aalborg)
Amalie Benfeld (Skanderborg)
Kristoffer Andersen (Aalborg)
Thomas Purup (Skanderborg)
Og Talentholdet 2018:
Kadet
Silje Jensen (Skive)
Nete Brønnum-Carlsen (Herlev)
Amalie Petersen (Gladsaxe)
Alexandra Høyer (Furesø)
Nikolai Amby (Risskov)
Junior
Silja kjølbo (skanderborg)
Annasofie Fredberg(Vejle)
Emil Truelsen(Ringsted)
Senior -30
Agnete Jensen (Fredericia)
Senior -40
Astrid Dinesen (Herlev)
Senior -50
Lene Kjær (Islev)
Allan Olsen (Islev)
FREESTYLE
Silja Kjølbo (Skanderborg)
Melanie Møller (Solrød)
Emil Nørby(Risskov)
Andreas Sørensen (Skanderborg)
Dan Oudom Ou(Herlev)
Jesper Jeppesen(Aalborg)

Med sportslig hilsen
Tekniklandsholdstræner
Ky-tu Dang
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