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Hej alla Baekdusanmedlemmar! 

 

Några ord från avgående ordförande och nytillträdda ordförande 
 

Tack för mina tre år i rollen som ordförande 
 

Den 27 mars hade vi årsmöte där vi gick igenom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 

balans och resultat m m. Ta gärna del av de beslut och kommande satsningar som Baekdusan 

står inför framöver. Allt finns i pärmen märkt Årsstämman i dojang. Jag tycker dock att det är 

värt att nämna att Baekdusan är en välmående ideell förening som växer, utvecklas och 

skördar flera sportsliga framgångar. Baekdusan Taekwondo & Budo klubb värnar om att både 

ha kul tillsammans, utvecklas och vara bland de bästa klubbarna i Sverige och så småningom 

även en välkänd klubb internationellt! Vi vill arbeta målmedvetet med vår breda blandning av 

utövare och finnas där för de som tränar för att vi har en fin gemenskap och en allsidig 

träning, för de som vill tävla lite ibland, men även kunna erbjuda de som vill elitsatsa en 

möjlighet att nå sina drömmar. Detta är en viktig princip för vår klubb och vi tror att denna 

valmöjlighet utvecklar oss allra mest på lång sikt. Detta har varit mina hjärtefrågor under 

mina tre år som ordförande i klubben, vilket jag är stolt över. En annan fråga som jag är extra 

stolt över att vi har lyckats skriva på ett långtidskontrakt (10+5 år) på en ny lokal, där en 

förväntad inflyttning är i slutet av året! Detta ser jag väldigt mycket framemot! 

 

Nu är det dags för mig att kliva av detta uppdrag och låta Lotta Svensson ta över 

ordförandeklubban. Själv ska jag nu ta nästa steg och försöka slutföra mina doktorandstudier, 

i en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid! 

 

Må gott alla och så ses vi i dojang   

Balli 
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Ordförande har ordet 
Som Balli skriver är vi en ny styrelse efter årsmötet den 27 mars och jag har tagit över 

ordförandeposten efter att ha varit både sekreterare och kassör i tidigare styrelse. En post som 

jag ska försöka förvalta på bästa sätt.  

Tänkte att vi i nya styrelsen skulle ta tillfället i akt och presentera oss här i nyhetsbrevet, men 

först lite information inför kommande höst och lokalbyte.  

 

I början på april fick vi det trista beskedet att vi inte kommer att få vara kvar i nuvarande 

lokal under hösten. Detta gäller alla tre klubbar som har sitt säte på Poppelgatan och vi ska 

vara ute och ha tömt lokalen den 30 juni. Definitivt inget drömläge, då detta innebär att vi 

måste flytta två gånger.  

Styrelsen fick börja jobba direkt med att försöka lösa lokal för höstens träningar, inte speciellt 

enkelt, då vi redan förra året varit och tittat på ett flertal potentiella lokaler som sen på ett eller 

annat sätt inte passat oss, eller gått i stöpet på andra sätt.  

Vi tycker, trots allt, att vi fått till en hyfsat bra tillfällig lösning för hösten och hoppas att ni 

har överseende med att det kommer bli en del förändringar, innan vår nya fina lokal står 

färdig.  De flesta av höstens pass kommer att hållas i den nybyggda gympahallen på 

Strandskolan i Lomma. Utöver denna låter vår kommande fastighetsägare oss hyra en lokal av 

dem på Padelcenter i Löddeköpinge, bredvid Center syd. I denna kommer Dragons kamp, 30 

+ och det grön-svarta passet på onsdagen hålla sina träningar. Här har vi även förhoppningar 

om att kunna hålla lite läger under hösten, i både kamp och poomsae.  

Anledningen till att vi behöver ha både Lödde och Strandskolan, är att vi inte har tillgång till 

Strandskolan mer än 6 dagar, så vi kan inte trycka in hela veckans pass där. Dessutom 

behöver vi ha utrymme där vi kan ha alla våra saker, mattor, dräkter, hyllor och bänkar. Allt 

detta kommer att finnas i lokalen i Lödde. I nuläget vet vi inte hur det ser ut med ett eventuellt 

utrymme på Strandskolan där vi kan ha åtminstone lite spadar, mitsar och västar. Förmodligen 

kommer det att bli så att vi får träna på gymnastikgolvet under hösten, utan mattor.  

 

Flytten till Lödde kommer att ske den 23 juni och vi träffas i lokalen på Poppelgatan klockan 

10.00. Ju fler vi är, desto fortare går det. Henrik Ladegaard är den som kommer att organisera 

och hålla i flytten, har ni möjlighet att låna lastbil eller har några andra förslag som 

underlättar flytten, ta kontakt med honom, ladegaardpedersen@yahoo.com. 

 Efteråt kommer klubben att bjuda på mat till alla som hjälpt till med flytten.  

 

Jag kommer att bifoga schemat för höstens träningar, är en del förändringar, bland annat för 

nybörjarna. Nytt för hösten är också att vi ska försöka ha två olika 30+ pass på tisdagarna. Ett 

för er som redan nu tränar på 30+, detta kommer att hållas av Mats och vara i lokalen i Lödde 

och ett som kommer att hållas på Strandskolan i Lomma och detta är för dem som är 

nybörjare och vill börja träna 30 +.  

 

Hoppas att ni har överseende med att det blir lite annorlunda under hösten, men detta kommer 

kompenseras av att vi sen flyttar in i en ny fin lokal. I nuläget vet vi inte när detta kommer att 

ske, så fort vi vet mer, så kommer vi såklart att informera er alla.  

 

Vi kommer att ha sommarträning tisdagar och torsdagar med början vecka 27. Denna är 

öppen för alla, från vitt till svart bälte. Mer info om tider och dylikt kommer att komma ut på 

hemsidan och facebook när vi börjar närma oss. 
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Nu till en liten presentation av den nya styrelsen: 

 

Lotta Svensson, Ordförande 

Bor i Saxtorp och har som sagt suttit i den tidigare styrelsen i 3 år, första 2 åren som 

sekreterare och sista 8 månaderna innan årsmötet som tf kassör. Gift med Thomas, tränare för 

Dragons kamp. Jobbar som verksamhetsutvecklare i Burlövs kommun och har kommit in i 

Taekwondon 2009 då min dotter Tindra Andersson började träna. Vi tillbringar de flesta 

helgerna under året på en taekwondotävling ute i Europa eller på läger. Man kan minst sagt 

säga att vi lever taekwondo.  

Min förhoppning är att vi ska kunna bibehålla den fina gemenskap vi har i klubben men också 

att vi, i och med flytten till ny lokal, ska kunna växa och locka ännu fler barn, ungdomar och 

vuxna till den fantastiska sport som faktiskt taekwondon är.  

 

Emma Glans, Kassör: 

Bor i Åkarp och jag är ny i styrelsen. Kom i kontakt med klubben våren 2017 då vår dotter 

Elin ville prova på taekwondo eftersom en av hennes klasskamrater berättat om det i skolan.  

Jag jobbar som drifttekniker på Lunds kommun om dagarna, ett arbete som jag tycker är 

fantastiskt kul.  

När jag inte sitter i Dojang är jag fotbollsmamma då båda våra barn spelar fotboll 

 

 

Corina Gabrielin Lundén, Sekreterare: 

Jag bor här i Lomma, har 4 barn (2 egna, 2 bonus)  tillsammans med maken Peter Lundén 

som är instruktör i klubben.  

Hoppar även själv in som instruktör och har varit medlem i stort sett sedan begynnelsen, 

januari 2011, då dottern Ellinor fastnade för Taekwondo, och jag själv hakade på någon 

termin senare. 

Jag arbetar i mediabranschen som produktions koordinator för teknikleverantören NEP 

Denmark/NEP Sweden och är baserad både i Danmark och Sverige. 

Engagemanget inom Taekwondon är stort och delas mellan klubben, styrelsen, den egna 

träningen och inte minst dotterns elitsatsning där den mesta tiden går till tävlingar och 

träningsläger både inom och utanför landet. 

Övrig tid ägnas åt familj och vänner, med fördel på skidresor som är familjens gemensamma 

stora intresse. 

Min önskan är att förvalta klubbens goda anda och gemenskap -  En klubb för alla!  

En klubb för den som gillar träningsformen och vill träna med andra entusiaster, för den som 

har satt sina egna mål, stora som små, och för den som satsar lite högre, på elitnivå.  

Jag vill tro att Baekdusan är och fortsättningsvis kan vara en klubb just för alla. 

 

Maria Adolfsson, Ledamot: 

Jag är ny ledamot i styrelsen för i år. Förra året var jag revisor i föreningen. Jag bor i Bjärred 

och till vardags arbetar jag med bilar som vd på Michelsens Bil i Ystad och Tomelilla. 

Jag har tränat Taekwondo i snart 7 år. Det började med familjeträning tillsammans med min 

dotter Olivia och jag har utöver träningen även provat på att tävla några gånger i såväl kamp 

som Poomsae.   

BaekDuSan är en förening med stort hjärta och en fantastik gemenskap. Vi i styrelsen ska 

värna för att vi är en klubb för alla, från knattar, vuxna nybörjare, elitsatsande ungdomar och 

vuxna och oss utövare som tycker att Taekwondon helt enkelt är en grymt bra och rolig 

träningsform. 

 

 

 

 



Henrik Ladegaard Pedersen, Ledamot: 

 

Aktiv i styrelsen en längre tid med många uppdrag, främst som skapare/uppdaterar hemsidan, 

team-leader för Poomsaen och lite fotografering när jag får tid. 

 Vi startade hela familjen för 7-8år sedan med Taekwondon och mycket har hänt. Själv har 

jag tagit en paus, men underhåller barnen som reser med landslaget riket runt och ut i Europa. 

När jag inte jobbar och är involverad med Taekwondon så fotograferar jag gärna. 

 

 

Mathias Söderberg, Ledamot: 

Lommabo sedan 2010 och ny i styrelsen sedan senaste årsmötet.  

Började med Taekwondon som en kul grej för 3,5 år sedan då jag fångades av möjligheten till 

allsidig träning och dessutom att kunna få träna tillsammans med mina tre döttrar Emma, Elin 

och Maya. Frun Katarina hejar glatt på från åskådarplats.  

Till vardags pendlar jag till Älmhult där jag jobbar med strategisk affärsutveckling inom 

IKEA.  

På fritiden sysselsätter jag mig med bygg- och inredningsprojekt samt lagar gärna god mat till 

familj och vänner. 

 

 

Mattias Lindquist, Ledamot:  

Född och uppvuxen i Lomma. Gift med Anette och har 2 barn.  

Har suttit i styrelsen i 1 år. Började med Taekwondo första gången 1985 och har tränat i 

omgångar sedan dess, senast jag började var för ca 4-5 år sedan när min son började i 

barngruppen, han slutade men jag fortsatte. Förutom Taekwondo så gillar jag också att spela 

padel.   

Till vardags så jobbar jag med försäljning inom logistikbranschen och har gjort det i 18 år.  

Ser med spänning framemot att få vara med när Baekdusan flyttar till nya och fräscha lokaler. 

Och hoppas vi kan utvecklas på alla område framåt.    

 

 

 

 
Från vänster till höger: Corina, Maria, Lotta, Henrik, Mathias S, Mattias L och Emma G 

 

Nu har ni ett ansikte på oss i styrelsen, haffa oss om ni har önskemål, synpunkter eller förslag 

eller maila info@baekdusantkd.se. All input är bra 😊 

 

Ha nu en riktigt skön sommar så laddar vi med sommarträning inför höstens tävlingar, läger 

och träningar 

/Styrelsen 


