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Hej alla Baekdusanmedlemmar! 
Ordförande har ordet 
 
Vi har lämnat julen bakom oss och nyligen även sportlovet. Plötsligt blev vi nog lite 
överraskade över att snön lamslog stora delar av vårt skåneland – dock kul för alla 
pulkaälskande och skidåkande barn, unga och seniora ☺ Men, jag välkomnar våren nu… 
 
Jag vill passa på att hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till Baekdusan taekwondo 
& Budo klubb!  
 
Det kan vara värt att känna till för alla nya (och gamla som inte känner till det) att Baekdusan 
är en av få taekwondoklubbar i Sverige som betalar samtliga startavgifter för alla våra 
medlemmar, oavsett om man tävlar på nybörjarnivå, avancerad eller elitnivå! Vi har bara en 
liten motprestation – att man tävlar på den aktuella tävlingen☺ Är man anmäld till en tävling  
och ej deltar (No Show), oavsett orsak, så blir man återbetalningsskyldig om  
anmälningstiden gått ut (till Baekdusan).  
 
Som ni säkert har förstått är vi en framgångsrik klubb, både på mattan och utanför  En 
sådan framgångsrik sak är att vår relativt lilla klubb, sedan i december fått ytterligare fyra 
landslagsspelare i Poomsaelandslaget (vi hade sedan tidigare Lotta Dahlqvist och Richard 
Coltelius), nämligen Gustav Lelinge, Norah Ladegaard Pedersen, Jesper Ladegaard-
Pedersen och Cornelia Lelinge samt två spelare i kamplandslaget, nämligen Tindra 
Andersson och Ellinor Malmgren Gabrielin. Det är så klart helt fantastiskt! Vi presterar i 
vanlig ordning alltid väldigt bra på alla tävlingar vi ställer upp på. Glöm inte att ni kan se alla 
våra tävlingsresultat här: https://www.baekdusantkd.se/resultat   
 
Och glöm inte att ha koll på vårt nyhetsflöde på vår hemsida https://www.baekdusantkd.se 
och på vår Facebooksida https://www.facebook.com/baekdusan.tkd/ Här blir ni uppdaterade 
kontinuerlig med det mesta.  
 
Styrelsens arbete med lokalfrågan 
Som jag skrev i nyhetsbrevet i slutet av november har styrelsen arbetat med att hitta en ny 
lokal (i Lomma). Detta är en högprioriterad fråga som under alla våra styrelsemöten 
diskuteras. Som ni kanske kommer ihåg förlängde byggnadsnämnden i Lomma kommun vårt 
tillfälliga bygglov fram till 19 februari 2019, därefter är vi utan lokal. Vi vet även att Lomma 
kommun har sagt upp kontraktet med nuvarande hyresvärden efter detta datum.  
 
Sedan i december arbetar vi med att försöka slå ihop oss med Friskis & Svettis, 
lokalmässigt, eller rättare sagt: vi arbetar för att när Friskis & Svettis bygger sina nya lokaler 
(eftersom även deras tillfälliga bygglov går ut i februari nästa år), att vi hyr ca 300 kvm av 
dem. Att bygga själva har vi inte ekonomi att göra och har därför inget alternativ. Vi är i 
ständig dialog med Friskis & Svettis och i nuläget inväntar vi deras granskningar av de 
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byggofferter de har mottagit från olika parter. Tanken är att vi därefter ska träffas med 
styrelserna och byggherrarna (byggherren) för att diskutera i mera konkreta former 
byggnationer och kostnader. Styrelsen bedömer att detta är en seriös möjlighet och det 
bästa vi har för tillfället. Dock vill vi göra er uppmärksamma på att: Så länge inget konkret 
kontrakt är påskrivet måste vi be ALLA er medlemmar i Baekdusan, och särskilt ni som har 
kontakter inom fastighetsbranschen, att göra ALLT ni kan för att hjälpa Baekdusan att hitta 
en plan B och kanske även en plan C. Kontakta mig eller vice ordförande Lotta Svensson, 
om ni har något som bör undersökas vidare eller om ni har ett konkret förslag. Ni kan maila 
mig direkt på ballilelinge@gmail.com eller till Lotta på skanelotta@hotmail.com   
Vi kommer inom kommande veckor även att försöka få igång en strategisk dialog med 
Lomma kommun kring lokalfrågan. 
 
Några ord om kommande gradering 
Vi kommer att ha graderingshelg den 9–10 juni. Abtin Khoshood kommer så småningom att 
maila er medlemmar om vad som gäller, men läs gärna reda nu på vår hemsida vad som 
gäller inför gradering: https://www.baekdusantkd.se/graderingar 
 
Tips: träna gärna på så många olika pass som möjligt för att vara säkra på att ni kan 
det ni ska kunna, både gällande sparkar, slag, blockeringar, ställningar, laddningar, 
mönster m m. På vår hemsida hittar ni vårt träningsschema.  
 
Jag hoppas även att nyheten om att våra fina overaller numera kan köpas på Sportringen i 
Staffanstorp nått er? Vi har satt upp bilder både i dojang och på vår hemsida: 
https://www.baekdusantkd.se/shop-1 
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Sist men inte minst: Ni har tidigare fått utskick om att vi ska ha vårt Årsmöte 25 mars från 
kl. 13.30. Om ni har missat att skriva in detta i era almanackor, så skriv in det nu – jag 
hoppas att jag får se många där den dagen då vi bl.a. ska ta upp det senaste kring 
lokalfrågan. Och, just det, en sak till… Om Du/Ni inte har betalt in medlems- och 
träningsavgiften är det hög tid att göra det nu   
 
 
Om inget konkret kring lokalen dyker upp, så kommer nästa nyhetsbrev i börja på maj. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Må bra alla och så ses vi i dojang! 
 
 
 
 
 
Ordförande 
Balli Lelinge 


