
 

Örestad Baekdusan Taekwondo & Budo Klubb 
Besöksadress • Poppelgatan 21 • 234 35 LOMMA 
info@baekdusantkd.se  •  www.baekdusantkd.se 

     
 
 
 

DRAGONS- och  
ELITSATSNING 
 
 

 
Baekdusan Taekwondo & Budoklubb har alltsedan klubben bildades 2010 haft något som vi 
kallar för Dragonsgruppen. 
 
De som tränar i Dragons är de som tävlar både på nationell och internationell nivå och har ett 
målmedvetet, fokuserat och disciplinerat fokus på att nå en landslagsplats i sin inriktning: 
Kamp eller Poomsae. De tränar flera pass i vecka och är även med på träningsläger runt om i 
landet. I Dragons har alla spelare en individuell träningsplan. Under de senaste tre åren har vi 
tagit ett naturligt nytt steg i vår Dragonssatsning, eftersom vi har fått med tre spelare i svenska 
landslaget i Kamp och fem spelare i svenska Poomsae landslaget. Totalt har alltså Baekdusan 
åtta spelare på landslagsnivå! Dessa tävlar på flera stora internationella tävlingar och bär med 
stolthet de svenska färgerna och representera sitt land på Mästerskapen: VM och EM! Dessa 
utgör vår elitgrupp.  
 
Nedanstående definition ger en fördjupad förklaring av våra olika träningsnivåer: 
 
Vi har tre träningsnivåer i klubben 

• Motionär – kan prova på att tävla, dock sker det först efter samråd med ansvarig 
instruktör/coach. Aktuella tävlingar på denna nivå är: Helsingborg open, Malmö open, 
Lomma cup samt ibland i Danmark. 

• Dragons – är för dem som vill tävla lite mer, och behöver mera inriktad och personlig 
träning. Målet är Svenska Cuperna, vissa internationella tävlingar som t ex Hamburg 
open (Tyskland), Rödovre open (Danmark). 

• Dragons Elit – är för de utövare som är uttagna i svenska landslaget, tävlar på stora 
internationella tävling runt i hela Europa och mästerskapstävlingar. De har tillgång till 
vår dojang (träningshall) för egen-träning alla dagar i veckan, de har tillgång till 
Internationellt licensierade coacher som åker med på alla mästerskap och 
internationella tävling runt om i Europa/världen. Personligt stöd ges med 
träningsupplägg i samråd med Landslagsledningen. Våran definition av elitspelare är 
de spelare som är med i landslaget. Dessa spelare reser nästan varje vecka på tävlingar 
och läger i hela Sverige och i Europa.  

 
 
 
 
 



Stipendium och resebidrag  
Vi vet att det är en stor ekonomisk utmaning för våra Dragons och Elitspelare att 
ligga ute på hotell med långa resor i bil och flyg. Det är i dagsläget ingenting som 
klubben kan stödja den tävlande med. 
 

• Våra ovannämnda Landslagsspelare som aktivt tävlar på 
mästerskapsnivå och tränar på läger runtom i Sverige/Europa är i ständig 
jakt efter stipendium, resebidrag. Ett kommunalt bidrag hade varit en viktig del i deras 
fortsatta elitsatsning på högsta nivå, utveckling och en fantastisk möjlighet att få göra 
det de allra helst vill – ett ekonomiskt stöd för dem är värt oerhört mycket! 

• Vi är en av väldigt få klubbar i Sverige som har landslagsspelare i Taekwondons båda 
grenar (Kamp och Poomsae). 

• Våra elitspelare vinner ofta fina placering, krigar ofta om medaljerna på alla tävlingar 
vi ställer upp på, både nationellt och internationellt – vilket är fantastiskt, dels för en 
sådan ung klubb som vi faktiskt är och dels ett fantastiskt resultat för ett sådant litet 
samhälle som Lomma är – en stolthet för Lomma kommun. 

• Ett elitbidrag skulle innebära att även ungdomar med vårdnadshavare som inte har det 
så gott ekonomiskt ställt skulle kunna göra en elitsatsning. 

 

Baekdusans motprestation för våra Dragons- och Dragons 
Elit 
Kriterierna för att vara med i Dragons – Dragons Elit är också att man uppfyller större delen 
av nedanstående kriterier. 

• Man tränar minst två gånger i veckan i dojang, utöver egenträning och träningsläger. 
• Man bär klubbens dräkt på tävlingar och ställer upp vid olika arrangemang som 

klubben anordnar t ex prova-på-dagar, träningsläger. 
• Vid överenskommelse är man med och berättar om sin sport vid olika arrangemang 

ordnat av t ex våra bidragsgivare och/eller de våra spelare erhållit stipendium av. 
• Man hjälper till extra på träningar – man är en tydlig positiv förebild. 
• De som är äldre än 16 år håller tillsammans (två och två) i egna träningspass. 

 

Baekdusans egna möjligheter till stöd 
Sedan klubben bildades har vi alltid kunnat stödja våra spelare med startavgifter, som 
dessutom en av få i Sverige. Vår strävan att göra detta även i framtiden. Likaså är det självklart 
att vi betalar för våra coachers resor och boende. 
 

Utvärdering 
Detta dokument med dess innehåll och beskrivning är ett s k levande dokument vilket 
innebär att det följs upp, utvärderas och utvecklas varje nytt år. 
 
 
 
Upprättat 2019-01-01 och gäller till 2019-12-31.  
Uppdateras nästa gången januari 2020.  
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