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MÅNADSBREV – OKTOBER 

 

Vi är en bit in i november och ännu håller sig vintern på tryggt avstånd. Löven har 

visserligen fallit, men hösten känns inte riktigt klar med oss ännu. Det är full fart i Dojang 

och alla tränar flitigt. Oavsett väder är det ingen som behöver frysa här och det blir man 

även varm i hjärtat av att se! 

 

GRADERINGSHELG DEN 5-6 DECEMBER 

Baekdusan har graderingshelg den 5-6 december och avslutar graderingshelgen med en 

julfest för alla medlemmar, oavsett om man graderat eller inte. 

Så boka redan söndag kväll den 6 december i almanackan. 

Inbjudan och mer information om julfesten kommer att skickas ut i separat mejl. 

 

SPONSORER  

SBI-sport på Staffanstorpsvägen 115, Toftanäs lämnar  

10% rabatt till alla medlemmar i Baekdusan. På SBI Sport 

hittar du allt i dräkter och skydd med mera. 

 

Securitas sponsrar klubben med en ny BOB, då vår 

gamla har gått i pension. Vi är jätteglada för detta och 

vill samtidigt passa på att efterlysa fler sponsorer. 

Kan du, ditt företag eller någon du känner hjälpa till att 

sponsra vår fina klubb på något sätt är vi supertacksamma  

om du hör av dig på vår mejl: info@baekdusantkd.se   

 

 

JUNIOR-EM I RIGA 

Yoseph Jebril och Matilda Nyman representerade 

Sverige och Baekdusan på Junior EM i Riga. 

Båda gjorde bra ifrån sig i sina matcher, men 

tyvärr räckte det inte hela vägen till vinst. 

Det blev inga medaljer till det svenska lands- 

laget vilket visar på den höga nivå europeisk 

taekwondo håller. 
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HÖSTLOVSÖVERNATTNING 

Höstlovsövernattningen blev en välbesökt tillställning. Anders Löfberg och Henrik Tylstam 

lyckades med flera föräldrars hjälp med bravuren att efter en hel kväll av spännande 

aktiviteter få cirka 35 barn att somna åtminstone för några timmar. 

Frida, Sabile, Thea och Tindra hade en uppvisning för de yngre barnen, som ett roligt och 

inspirerande inslag under övernattningen. Några av deltagarna har under 

söndagseftermiddagen kommits på med att ta en eftermiddagslur…  

 

  
 

 

 

LANSLAGSLÄGER POOMSAE HAGA 

Lotta Dahlqvist, Josef Chiu och Richard 

Coltelius har varit på landslagsläger i Haga och 

under ledning av landslagstränaren Bodo von 

Münchow 

finslipat formen inför SM och kommande  

internationella tävlingar.  

 

 

 

 

RÖDÖVRE CUP 

Kamp   Poomsae 

GULD Milad Rezai  GULD Lotta Dahlqvist 

GULD  Yonas Yigsaw  BRONS Richard Coltelius 

SILVER Frida Sjöberg  BRONS Jesper Ladagaard-Pedersen 

SILVER Tindra Andersson 

BRONS Sabile Miftari   

Oplacerad Isabella Eek 

 

 

 

 

 



 
 

GRIPEN CUP 

GULD Albin Torpel 

GULD Andy Miftari 

GULD Tindra Andersson 

GULD Ellinor Malmgren Gabrielin 

GULD Sara Jonsson 

GULD Milad Rezai 

SILVER Yonaz Yigsaw 

SILVER Sabile Miftari 

SILVER Zilong Gangtian 

BRONS Frida Sjöberg 

Ett varmt tack till Mike Jebril, David Kliba, Raul Fuentes och Peter Lundén som på ett 

föredömligt sätt coachade under Gripen Cup. Såklart utdelas också en guldstjärna till 

hejarklacken!!! 

Några bilder från Gripen Cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUTCH OPEN 

 

 

I Dutch Open blev det tre fina 

BRONS-medaljer och ett SILVER i 

par för Richard. 

 

 

Stort grattis till er alla tre! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SVENSKA CUPEN 2 

Poomsae   Kamp 

GULD Richard Coltelius  GULD Raul Fuentes  

GULD Norah Ladegaard-Pedersen  BRONS Tindra Andersson 

GULD Jesper Ladegaard-Pedersen BRONS Frida Sjöberg  

GULD Josef Chiu   BRONS Sabile Miftari  

GULD Lotta Dahlqvist    

GULD Norah och Jesper i par   

SILVER Valdemar Tylstam  

SILVER Richard och Alicia i par   

SILVER Lotta och Josef i par   

Våra coacher; Abtin Khoshnood i poomsae och Anton Samawi i kamp, gjorde som vanligt 

en stark insats som coachade våra tävlande under dagen! 

 

Lite malliga kan vi vara efter Svenska Cupen 2. 

Baekdusan blev bästa Poomsae-klubb! 

Norah Ladegaard-Pedersen utsågs till bästa kvinnliga poomsae-utövare! 

Richard Coltelius utsågs till bäste manliga poomsae-utövare! 

Raul Fuentes utsågs till bäste fighter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbrankinglistan i Poomsae ser dessutom väldigt lovande ut inför SM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAEKDUSAN TRAINING CAMP 2016 

Planeringen inför vårt stora träningsläger på 

Kuben i Bara är i full gång. Vi hoppas kunna 

upprepa dundersuccén från februari med 

David Kliba i spetsen! David behöver hjälp 

och vill gärna ha kontakt med föräldrar så att 

en grupp redan nu kan påbörja   

planeringen inför 2016 års träningsläger. 

Prata med David på kamppassen tisdagar 

och fredagar, eller mejla honom på 

davidkliba@gmail.com 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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