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NYHETSBREV mars -17 
 

Hej alla Baekdusanmedlemmar! 
Ordförande har ordet 

Mmm… känner ni hur våren är på ingång, hur den kämpar mot kylan och sakta men säkert 

börjar ta över – värmen är på väg, var så säkra   Välkomna alla nya och gamla medlemmar 

till Baekdusan taekwondo och hapkido! 

 

Vårterminen började med nya fräscha mattor i dojang. Vi har även investerat i nya mitsar, 

både stora och små, för att nämna något. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent i 

dojang – så håller det sig fräscht länge (städschemat finns uppsatt i dojang).  

 

Sedan årsskiftet har vi representerat Baekdusan i ett antal nationella och internationella 

tävlingar med fina resultat, både i fight och poomsae. Även om vi är en liten klubb som inte 

funnits så länge (sex år!), är jag stolt över den respekt, gemenskap, kvalitet och glädje vi 

sprider omkring oss var vi än är i taekwondo Sverige eller internationellt. Vi har en fin 

atmosfär i dojang där vi generöst sprider massor av positiv energi, glädje och hjälpsamhet – 

detta tycker jag är så unikt med oss Baekdusaner! Vi respekterar varandra och våra 

instruktörer, som gör ett fantastiskt jobb, oavsett om det handlar om avancerade pass, gula, 

gröna, knattepass, blå pass, nybörjarpass, 30+, hapkidopass eller i våra poomsae och 

kamppass – alla är grymma och bidrar till där vi är idag BDS är ett viktigt varumärke som vi 

alla bidrar med att fylla och sprida var vi än kommer i Sverige och internationellt och skapar 

oss ett gott rykte. Det ska vi fortsätta med! Ett fint exempel på detta är: 

http://svedala.lokaltidningen.se/trots-gulden-ar-bara-killarna-odmjuka-

/20170316/artikler/703189919/1370  

 

Vi har även haft Bakedusanrepresentanter (David och Quincy Kliba) på t ex RØRA 

International Fight Camp, där flera världsutövare och ledare under tre dagar tränade på 

högsta nivå. Kontakter skapades med utövare och ledare från England, Irland, Luxembourg, 

Iran, Norge, Danmark och Grekland! Den lokala pressen var där, och både David och Quincy 

hamnade i blickfånget med foto och intervjuer. Så klart är detta ett fint PR värde för oss alla 

   

Det är med glädje jag kan berätta att flera av våra instruktörer dessutom har gått på domar- 

och coachutbildningar, vi är väl rustade inför de nya reglerna inom fight och poomsae. 

Baekdusan har en stark representation i Landslaget i Poomsae genom Richard Coltelius, 
Josef Chiu och Lotta Dahlqvist. Richard Coltelius är dessutom, tillsammans med Alicia 
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Brännback uttagen att tävla i par. Detsamma gäller för Josef Chui och Lotta Dahlqvist. Stort 
lycka till inför Poomsae-EM önskar vi er allihop. 

Vi kan även meddela att de som var uttagna i Talanglaget för poomsae under 2016 är även 
uttagna under 2017! Kort för er som inte har hört om detta tidigare så handlar det om att 
uppmuntra dem som satsar på poomsae att få träffa andra satsande barn och unga i Sverige 
och träna tillsammans. Främst riktar sig talanglaget mot yngre (barn och ungdomar) som har 
rött bälte och uppåt. Dock är i nuläget även äldre uttagna. De som är med i TT laget från 
BDS är: Valdemar Tylstam, Norah och Jesper Ladegaard Pedersen, Gustav, Cornelia och 

Balli Lelinge. 
Stort grattis till 
er som nu är 
med i svenska 
Talanglaget i 
Poomsae! 

 

 

 

 

 

 

Jag vill även berätta för er att både Tindra Andersson, Ellinor Malmgren Gabrielin och 

Matilda Nyman har tävlat på högsta internationella nivå, i G-tävlingar, där de möter bland de 

bästa utövare i världen. De har gjort imponerande insatser och tar med sig mycket 

erfarenheter hem som vi kan jobba vidare med.  

 

Givetvis har flera av våra barn, unga och seniora utövare tävlat under årets första månader, 

för att nämna en, så var vi välrepresenterade i Helsingborg Open (allt finns samlat på vår 

hemsida http://www.baekdusantkd.se) och gjorde strålande bra ifrån oss både på mattan 

och utanför och blev andra bästa klubb!  

 

Jag vill även nämna att styrelsen har tagit beslut på vem som framöver är Tävlingsansvariga. 

David Kliba och Thomas Allard ansvarar för att utse vem som coachar på respektive tävling i 

kamp och är de som meddelar vårdnadshavare och spelare detta. För poomsaen är det Balli 

Lelinge och Henrik LP som ansvarar för att utse coacherna och meddela vårdnadshavare 

och spelare. 

Vi har fått en ny ”sponsor” i Naiti sport i Lund, http://www.naitisport.se/sv/start.html, som ger 

alla BDS medlemmar 10% på allt i sin butik. Likaså har vi sedan tidigare 10% på SBI i Arlöv, 

https://sbisport.se Så har ni vägarna förbi dessa butiker, uppge att ni är medlemmar i BDS  

 

Jag hoppas att ni tar er tid att komma till årsstämman torsdag den 30 mars kl. 18.00 i 

dojang – där styrelsen kommer att presentera det gånga året lite mer utförligt, välkomna! I 

dojang kommer det att finnas en pärm Årsmöte 2017 som ni kan bläddra i och ta del av 

innehållet under mötet. 

  

Jag vill avslutningsvis säga något kort om att vi har skapat aktivitetsgrupper (finns lite längre 

ner i nyhetsbrevet) där det finns angivna kontaktpersoner. Alla ni som vill bidra till 

http://www.baekdusantkd.se)/
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Baekdusans utveckling och välmående, anmäler er till valfri grupp genom att ta kontakt med 

en av kontaktpersoner. 

 

Och sist men inte minst – Vi kan konstatera att BDS står inför ett spännande och ett helt 

fantastiskt DANGRADERINGS ÅR! Flera av våra medlemmar har möjlighet att DAN gradera 

under året (14 stycken), men även att gå vidare till 2:a respektive 3:e DAN (fyra stycken). 

 

Det var allt för denna gång – må bra alla och så ses vi väl i dojang! 

Ordförande 

Balli Lelinge 

Några ord om… 

 Hemsidan, dojang och medlemsavgifter  

 Gradering 10–11/6  

 Tränings- och samarbetsparter  

 Tävlingar under våren!  

 Schema våren 2017 

 Sponsra klubben  

 Nya aktivitetsgrupper 

 
Om hemsidan, dojang och medlemsavgifter 

Ta för vana att gå in på vår hemsida http://www.baekdusantkd.se, som vi ständigt 
håller uppdaterad och länkad till vår Facebook sida, 
https://www.facebook.com/baekdusan.tkd/ Här finns allt ni behöver veta. 
Men hjälp oss gärna med era tankar om hemsidan, uppdateringar, tips och annat. 
 
Som ni har sett har vi fräschat upp i dojang med nya mattor och så även mitsar, 
spadar, etc. Vi får hjälps åt att hålla det snyggt och rent och att hänga upp allt där det 
ska vara  Vi har satt upp städschemat i dojang, har koll på när det är din tur att 
städa, som görs tillsammans med någon instruktör. 
 
Om ni ännu inte har betalt in medlems- och träningsavgiften är det hög tid att göra 
det. Nedanstående gäller för 2017. 
 

 
Medlemsavgift för kalenderåret 2017 är 100 kr 
Till detta tillkommer träningsavgiften enlig nedan***  
           

Per/termin Helårs-  20%  
Betalning rabatt**  

___________________________________________________________________  
Träningsavgift Knattar 4–6 år (2013–2011)  300 kr         600 kr 240 kr 
Träningsavgift 7–17 år (2010–2000)            600 kr 1200 kr*         480 kr 
Träningsavgift Från 18 år (1999-)              800 kr 1600 kr*         640 kr 
 
*Betalar man in träningsavgiften för helår ges 100 kr rabatt (gäller ej för 
Knattarna), som ni drar av när ni betalar (dvs. 1100 kr för 7–17 år och 1500 kr från 
18 år). 
**Familjer med tre medlemmar eller fler som betalar träningsavgift ges 20% rabatt. 

http://www.baekdusantkd.se/
https://www.facebook.com/baekdusan.tkd/


 
 

***Rabatterna går inte att kombinera, antingen erhåller man 100 kr i rabatt/ 
helårsbetalning eller så erhåller man 20% per familj (vid 3 eller fler tränande 
personer), om man är tre eller fler betalande. Ett räkneexempel: Två barn mellan  
7-17år och en vuxen betalar alltså: 1200+1200+1600 – 20% = 2560 kr/år + 100 
kr/person (300 kr) i medlemsavgift = 2860 kr. 
 
Avgifterna betalas in på Bankgiro 656–7556. 

 

 

 

Graderingen 10–11/6  

Även om det är några månader kvar, närmar sig graderingshelgen sakta men säkert. 
Har ni koll på er poomsae, sparkar, slag, blockeringar, ställningar m m? Om inte, 
välkomna på alla våra pass under veckan – för de är många – allt för våra 
medlemmar   
 
Och, vi vill redan nu uppmärksamma Er på att börja träna och planera in nya mål 
inför våren 2017. Graderingstillfället nästa gång är preliminärt satt den 10–11 
juni. 
 

Det finns många, många fler bilder att ta del av på vår Facebooksida och på vår 

hemsida så klar. 

 

  

Resultat kamp och poomsae finns uppdaterat på vår 

hemsida 
https://www.baekdusantkd.se/resultat  
 

Tränings- och samarbetsparter  

Vi arbetar med flera olika samarbetspartners för att utbyta tankar, idéer och så klart 

sparringkompisar. Genom vår kampinstruktör, David Kliba, har vi utbytesträning med 

bl.a. Helsingborgs kampsportsklubb, Århus, Sundby, Tan-Gun och träningstillfällen 

med Södra regionen. 

 

Schema våren 2017 

Uppdaterat finns på hemsidan: http://www.baekdusantkd.se/traeningstider  

Vi startar terminen v 2, måndag 9 januari 2017. 

 

Dobok m m 

En dobok (dräkt) ingår i träningsavgiften för nybörjare i åldern 7–17 år. Alla 

andra som behöver en extra träningsdräkt kan köpa den för en billig peng, str. 110–

160 kostar 240 kr, str. 170-uppåt kostar 280 kr. I detta pris ingår även BDS loggan 

tryckt på ryggen! 
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Tävlingar våren 2017 

Vi växer och ställer oftast upp både på nybörjar-, avancerad- och elitnivå. Så kom 

gärna och heja på våra fantastiska miniorer, kadetter, juniorer och seniora utövare 

när ni har lite tid över – våra tävlande behöver Er. Så håll er gärna uppdaterade på 

vår Facebooksida och/eller hemsida så ni vet var vi åker och tävlar. Dock är det 

viktigt att ha en dialog med sin/a instruktörer när man vill tävla, oavsett om det 

handlar om kamp eller poomsae. 

 

 

Vi behöver fler - var med i någon av nedanstående aktivitetsgrupper 
1. Sport-Admin-grupp 
Arbetsuppgift: 

 Informera instruktörer om funktionerna inom Sport-Admin samt påminna när det 
behövs fylla i närvaron.  

 Lösa problem och hålla kontakt med support 

 Skicka in LOK-stödsansökan till idrott-online och kommunen två ggr/år.  

 Se till att WiFi:t fungerar i Dojang. 
 
Kontaktperson: Erik Hällstorp 
 
2. Mediegrupp 
Arbetsuppgift: 

 Hålla kontakt med tidningar, radio och tv vid tävlingar/satsningar m m i syfte att 
löpande få så stort mediegenomslag som möjligt.  

 Ansvarar också för annonsering i lokaltidningar och affischering i kommunen  
 
Kontaktperson: Eva Nyman, Peter Lundén 
 
3. Stipendie- och bidragsgrupp 
Arbetsuppgift: 

 Leta efter bidrag och stipendier att söka och bevaka deadlines för dessa.  

 Tipsa våra aktiva då dessa bidrag söks av enskild person. 
 
Kontaktperson: Lotta Svensson, Eva Nyman  
 
4. Medlemsvård och trivsel 
Arbetsuppgift: 

 Planera sociala aktiviteter utöver vår vanliga verksamhet, t.ex. julfest och 
sommaravslutning i samband med gradering, Kick-off-helg för alla, sommargrillning 
på stranden, Lisebergsresa m m.  

 
Kontaktperson: Corina Gabrielin Lundén, Malin Navia Andersson, Jocke Forsner, Terje 
Nilstun 
 
5. Övernattningsläger 
Arbetsuppgifter: 

 Ordna läger för våra barn-medlemmar. 
 
Kontaktperson: Anders Löfberg, Henrik Tylstam 
 
6. Graderingsgrupp 



 
 

Arbetsuppgift: 

 Ansvarar för att planera och genomföra graderingarna.  

 Ansvarar också för att uppdatera förslag på ny graderingspolicy inför styrelsebeslut.  
 
Kontaktperson: Abtin Khoshnood, Mats Bruér, Matilda Nyman, Daniel Ekberg, Lotta 
Dahlqvist 

 

 

 

 

 

7. Strategi- och tävlingsgruppen 
Arbetsuppgift: 

 Strategigruppen bygger nätverk, de bjuder in andra klubbar, tävlande till klubben, och 
föreslår även våra tävlingsaktiva att tävlingsträna i andra klubbar.  

 Strategigruppen organiserar och föreslår styrelsen läger/camp, t ex Bara/BDS camp. 

 Strategigruppen är i nära dialog med styrelsen.   
 
Kontaktperson: David Kliba, Peter Lundén, Amir Mahmutovic, Balli Lelinge, Lotta Dahqvist 
 
8. Sponsorgrupp 
Arbetsuppgift: 

 Leder arbetet med att leta sponsorer inom klubbens medlemmar och utanför till 
företagare.  

 Erbjuda företagare paketlösningar kring t ex ”träna en timme, lyssna på 
motivationsföreläsning en timme”.  

 
Kontaktperson: Maria Adolfsson, Frank Graveus, Mattias Möller 
 
9. Lokalgrupp 
Arbetsuppgift: 

 Leder arbetet kring att hitta och föreslå ny lokal för styrelsen.  

 Drar i nätverk och håller kontakt med ansvariga på Kommunen och andra möjliga 
fastighetsägare. 

 Är aktiva och strategiska – där målet att hitta en ny lokal är ett högt prioriterat måste. 
 
Kontaktperson: Frank Graveus, Lotta Svensson 
 
10. Instruktörsgrupp 
Arbetsuppgift: 

 Ta hand om instruktörernas trivsel och sammanhållning, hålla ögon och öron öppna 
kring coachutbildning och domarutbildning och uppmuntra våra medlemmar och 
instruktörer att gå dessa.  

 Ordnar kick-offdagar för instruktörerna. 
 
Kontaktperson: Andreas Jönsson, Thomas Allard, Peter Leventin, Mats Bruér, 
 
11. Utbildningsgruppen 
Arbetsuppgifter: 

 Undersöka och i den mån det är ekonomiskt gångbart även bjuda in externa 
föreläsare kring teman som motivation, skadehantering, forskning om idrott, kön, 
etnicitet etc. stresshantering, för samtliga medlemmar utbildningar/föreläsningar 

 



 
 

Kontaktperson: Balli Lelinge och Lotta Dahlqvist 
 
12. Schemaläggning 
Arbetsuppgifter: 

 Se till att i god tid ha ett schema klart inför terminsstart i augusti/januari och hantera 
eventuella ändringar under terminen ska kommuniceras med instruktörerna och 
medlemmarna.  

 
Kontaktperson: Balli Lelinge, Eva Nyman 
 
 
 
 
13. Hemsidan - dokumentationsgruppen 
Arbetsuppgifter: 

 Hålla hemsidan fräsch, uppdaterade och dokumentera med bild och film. 
 
Kontaktperson: Henrik L-P, Peter Eek, Henrik Tylstam 
 
14. Shopen och inköp 
Arbetsuppgifter: 

 Hålla shopen uppdaterad på hemsidan och köpa in material, kläder etc. 
 
Kontaktperson: Peter Leventin, Martin Ekenberg 
 
15. Ungdomsgruppen 
Arbetsuppgifter: 

 Två gånger per termin träffas ungdomsgruppen.  

 Syftet med denna grupp är att skapa ett BDS kamratnätverk, hitta på aktiviteter, men 
även att ha en röst inför styrelsen där de ger förslag på förbättringar som kan göras 
både i dojang träningsupplägg.  

 
Kontaktperson: Ingen just nu, så det är bara till att anmäla sig  
 

Sponsra klubben 

För er som vill stödja klubbens verksamhet erbjuder Baekdusan tre nivåer av 

sponsring med olika priser och olika förmåner. Guld, Silver eller Brons. Företag eller 

privatpersoner kan   sponsra antingen med pengar och/eller professionella tjänster 

(brodyr, revision, föreläsning mm) riktat till klubben. 

 
Bronsnivå: Sponsorn redovisas med namn och logga på hemsidan och på skylt i 
lokalen, samt med logga i månadsbrevet varje månad (små loggor). Kostnaden är 
2500 kr/år. 
 
Silvernivå: enligt ovan samt med länk på hemsidan till den egna sidan, medelstor 
logga i månadsbrevet. Kostnaden är 5000 kr/år. 
 
Guldnivå: enligt ovan samt presentationstext på hemsidan och i ett månadsbrev(/år), 
stor logga i månadsbrev. Kostnaden är minst 7500 kr/år. 
 
Om intressen finns kan även följande erbjudas enligt särskild överenskommelse:  

- Anordnat träningspass för företagets medarbetare inom 



 
 

taekwondo/motion, eller självförsvar (hapkido). Tema kan även 
handla om motivation och målarbete 

- Nyhet på Facebook (inlägg, med logga) 
- Logga inklippt på Facebook samlingsbil 
- Logga i annonsering 
- Logga vid arrangemang  
- Logga på flyers 
- Logga Rollups på tävling 

 

Hör av er till styrelsen, så löser vi ett sponsoravtal! 

 

 

GLÖM NU INTE ATT BESÖKA VÅR NYA HEMSIDA, HÄR HITTAR NI 

ALLT FRÅN NYHETER, RESULTAT, GRADERINGSDATUM, 

TRÄNINGSSCHEMA M M: http://www.baekdusantkd.se  

 

Och att komma ihåg…. 
Baekdusan taekwondo klubb värnar om att både ha kul tillsammans och att satsa på 

att vara bland de bästa klubbarna i Sverige, så småningom även internationellt! Vi vill 

arbeta målmedvetet med vår breda blandning av utövare; som tränar för att det bara 

är kul eller som bara vill tävla lite ibland samt till dem som satsar på en 

landslagsplats… Vi vill arbeta med denna valmöjlighet för vi tror att det bidrar till den 

egna utvecklingen bäst! Våra duktiga instruktörer är vägledare i utövarnas 

utmaningar och valmöjlighet.  

 

Nästa nyhetsbrev kommer i maj! 

Styrelsen 

http://www.baekdusantkd.se/

