
Bestyrelsens beretning for året 2018. 
 

Her følger Taekwondo Team Kolding – Jins beretning for 2018 

Uddrag i ikke prioteret rækkefølge. 

 

Stævner 

Igen i 2018 har Jacob Puggaard repræsenteret klubben ved kampstævner i Danmark og 
Tyskland med rigtig gode resultater. Jacob var også tilmeldt DM i Solrød, men pga. af 
manglende kæmper i hans vægtklasse kom han ikke af sted.   

Mogens Bjerre har også været til teknik stævner i 2018 og udmærket sig med medaljer til 
hvert stævne.  

Vi kan kun opfordre til at flere medlemmer prøver at deltage i stævner 

Medlemmer 

Vi har i 2018 haft en rigtig god tilgang af nye medlemmer. I skrivende stund er vi 20 
medlemmer hvor af 16 har Licens gennem klubben. Der er stadig plads til flere.   

Klubaktiviteter 

Traditionen tro har vi både afholdt sommerfest og julefrokost. Sommerfesten 2018 blev 
afholdt ved Bent Puggaard hvor en håndfuld medlemmer hyggede sig med god mad. Vi håber 
ved at rykke sommerfesten en uge frem at endnu flere kan deltage. Sommerfesten i 2019 vil 
blive afholdt lørdag d. 22 juni 

Julefrokosten blev afholdt 2. lørdag i december og ved Leif Nielsen. Vi var 19 mennesker 
samlet som havde en helt fantastisk hyggelig aften. Mange nye medlemmer deltog for første 
gang og som noget nyt gav klubben tilskud på 100,- kr. til maden.  Det er helt sikkert noget 
bestyrelsen vil overveje til julefrokosten i 2019 som vil blive afholdt lørdag d. 14 december 

Gradueringer 

I 2018 har der været både kup og dan gradueringer, og vi har i 2018 fået klubbens første 
sabumnimmer Bent Puggaard og Leif Nielsen, stort tillykke til dem med den finde titel. Der har 
selvfølgelig også været kupgradueringer og af navne kan nævnet Ida Olsen, Jos, Mia og Torben. 
Torben er i år gradueret til 1.kup og står over for hans 1.dan graduering til vinter 2019 hvis 
han bliver klar. 

Kupgradueringer vil bliver afholdt løbende hele året. 

Gæstetræner 

Gæstetrænere har vi også haft i klubben, den sidste vi havde på besøg var Sabumnim Dannie 
Frederiksen 7. dan fra Vejle. Af andre gæster kan vi nævne Danmarks højestgraduerede kvinde 
Karin Schwartz 7. dan og Tom Jepsen 6. dan fra Grindsted. Vi i trænerstaben vil fortsat forsøge 
på at få andre personligheder til klubben og undervise.  

Vi kan kun opfordre til at deltage i disse træninger. Træningerne slutter som regel altid med 
fællesspisning på Asian restuarant. 

Lokaler 



Som det nok er bemærket så er vi flyttet fra Multisalen til lokalerne på 2. sal. Jeg vil her prøve 
komme med en kort forklaring på hvorfor vi er flyttet. 

I marts 2018 bliver vi kontaktet af hallen om et møde med henblik på at lave noget samarbejde 
med Kaizen karate eller om man kunne finde en ordning således at vi kunne blive i Multisalen. 

Efter et møde hvor der ikke bliver aftalt noget finder vi ud af at den efterfølgende mandag at 
Kaizen karate har fået lov til at være i Multisalen og har i weekenden lagt måtter på hele 
Multisalen. Dette er uden vores accept men kort og godt må vi flytte da Kaizen karate har 
træningstider alle ugens dage. Bestyrelsen siger ok til at træne i lokale 23+24 mod at hallen 
lægger de måtter ud som vi har modtaget af Kaizen karate, dette gøres for at sikre vi har et 
sted at træne.  

Det betyder så at vi har trænet i lokale 23+24 det meste af 2018 og det virker da også, men 
med den positive medlemstilgang er vi ved at være i plads mangel, i sær pga. søjlen i midten af 
salen. 

Fremtiden er ikke så sikker lokale i Sydbank Arena da vi skal søge på ”lige” vilkår med Kaizen 
karate og brydning. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at komme tilbage til multisalen eller som 
minimum bibeholde lokale 23+24 selv om det Sydbank Arena nok ikke kan holde dette. Én ting 
vi ikke vil rykke ved er træningstiden tirsdag da det er her der flest som kommer udefra Kolding. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jesper Pedersen 

Formand Taekwondo Team Kolding - Jin 


