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Nyhetsbrev december 2019 
 

Hej alla Baekdusaner! 
 
 
Då har vi kommit till årets sista dagar och vilket år Baekdusan haft. Såväl träningsmässigt 
som på tävlingsarenan. Vi hade vår största nybörjargrupp någonsin under hösten och hela 
30 nybörjare graderade sig i december och klarade gult bälte. Stort Grattis till er och till alla 
andra som graderade sig. Nu är ni alla ett steg närmare det åtråvärda svarta bältet 😊😊 
 
Baekdusan är på många sätt unikt när det kommer till tävlingar. Vi satsar både på kamp och 
poomsae, det vanliga är att man lägger allt krut på en av grenarna. Och inte nog med att vi 
satsar på bägge, vi skördar stora framgångar i både kamp och poomsae. Inför 2020 har vi 
fler utövare i landslagspoolerna än någonsin tidigare. I kamp 4 stycken, Sofie Ständig, 
Quincy Kliba, Ellinor Malmgren Gabrielin och Tindra Andersson. I poomsae 6 stycken, Norah 
Ladegaard Pedersen, Gustav Lelinge, Cornelia Lelinge, Jesper Ladegaard Pedersen, Elin 
Karlsson och Alexander Månsson. 
 
Medlemsenkät 
 
Ni vet väl att om ni har ideér, synpunkter eller klagomål, alltid kan maila klubbens mail, 
info@baekdusantkd.se med dessa.  Vi är alltid öppna för förslag, förbättringar och ideér.  
 
Kasper, vårt tidigare medlemsombud, har lite svårt att släppa sin post 😊😊(det är vi väldigt 
glada för) och har varit snäll och knåpat ihop en liten enkät som jag lagt en länk till i detta 
nyhetsbrev. Alla svar är anonyma och har ni frågor eller synpunkter, är det Kasper ni ska 
vända er till. Hans mail är: kasper@medin.se 
Vi skulle bli jättetacksamma om ni vill vara snälla och svara på den, den är en viktig pusselbit 
i vårt utvecklingsarbete. 
 
 
Under våren kommer vi att hålla alla våra ordinarie träningspass på Strandskolan i Lomma. 
Bygget av våra nya träningslokaler i det kommande Lomma Sportcenter har blivit försenat. 
Bakgrunden är att en av de tilltänkta huvudverksamheterna, paddel, omvärderas just nu utav 
byggherren då kommunen har beviljat byggnation av ytterligare paddelbanor. Bedömningen 
är att det inte finns tillräckligt stort underlag för två paddel-hallar i Lomma. Det pågår 
diskussioner mellan Lomma Kommun och Lomma Sportcenter kring alternativa lösningar. 
Lomma Sportcenter hoppas att det finns en plan färdig kring detta inom kort. Vi kommer att 
hålla ett möte tillsammans med representanter från Lomma Sportcenter i mitten/slutet av 
januari.     
 
Vårterminen börjar nästa vecka, tisdagen den 7 januari. Schemat finns bifogat här men även 
på vår hemsida. Sprid gärna ett gott ord för oss hos vänner och bekanta, att som familj börja 
hos oss i nybörjargruppen, är ett ypperligt tillfälle att få umgås och träna med sina barn. De 

mailto:info@baekdusantkd.se
mailto:info@baekdusantkd.se


första veckorna kommer nybörjargruppen att träna måndag och lördag, sen är tanken att de 
ska träna måndag och onsdag. Anledningen till detta är att från och med någon gång i 
februari så kommer vi kunna vara på Strandskolan även på onsdagarna.  
 
Gott Nytt år 
 
Styrelsen 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 


