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NYHETSBREV okt18 

Hej alla Baekdusanmedlemmar! 
Ordförande har ordet 

Ä N T L I G E N!!! Ä N T L I G E N!!! Ä N T L I G E N!!!! 

Som de flesta av er känner till har vi i styrelsen kämpat hårt det senaste 
året för att lösa vår lokalfråga. För er nya Baekdusanmedlemmar så är det 
så att för samtliga tre kampklubbar på Poppelvägen 21, där vi tränar alltså, 

upphör det tillfälliga bygglov att gälla den 19 februari 2019. Vi, Baekdusan Taekwondo & 
Budoklubb har hela tiden strävat efter och prioriterat att hitta en lokal i Lomma kommun, 
vilket har varit svårt. Men vi har aldrig gett upp hoppet utan varit övertygade om att det måste 
lösa sig! Jag kan idag stolt berätta för er att vår framtid är säkrad i helt nya fantastiska lokaler 
i Lomma!! Vi har förhandlat fram ett tio års kontrakt med fem års förlängningsmöjligheter! 
Och vi kommer att vara en del av Lomma Sportcentrum, som byggs ute på nians område, dvs 
mittemot Cirkel K (Statoil). Förutom att BDS har fått en lokal där på hela 231 kvm, så är våra 
grannar Nordic Wellness och Padel! Här kommer även att finnas restauranger, bl.a. Subway 
och Burger King. Visst låter detta som det bästa ni hört på länge  Den preliminära 
inflyttningen är någon gång mellan 1/10-1/12 2019!  

Henrik Ladegaard-Pedersen har skissat på en grafisk bild på hur vår lokal kan komma att se 
ut! På vår infotavla i dojang kan ni se ritningen av vår lokal – kolla gärna där   

mailto:info@baekdusantkd.se


En första skiss på Lomma sportcentrum (från Byggherrarna) 

Jag kan även stolt berätta att vi i veckan blev uppringda av en av byggnadsnämndens 
handläggare som gav oss det förlösande meddelandet att byggnadsnämnden i tisdags kväll 
beslutat att bevilja oss ett nytt tillfälligt bygglov t o m 31/12 2019!! Så tack vare detta sitter vi 
tryggt kvar i nuvarande lokaler och flyttar över till vår nya fantastiska lokal i slutet av 2019 
En stor lättnad känner jag nu, och med stor tillförsikt ser jag framtiden ljus för Baekdusan 
Taekwondo & Budoklubb  Jag vill ta tillfället i akt och tacka HELA styrelsen för alla 
ideella timmar vi lagt ner – guldmedaljer till oss alla! Jag vill även passa på att tacka 
referensgruppen som bidragit styrelsen i många svåra stunder: Mats Bruér, Peter Lundén och 
Eva Nyman!  

Det är bara att konstatera att styrelsen har slitit och gjort ett jättejobb. Vi är trötta, men 
överlyckliga över resultatet! Nu måste vi dela på alla de andra uppgifterna så att alla bidrar 
med sin dyrbara tid och goda idéer – några är instruktörer, några har flera pass i veckan, några 
sitter i styrelsen. Några sitter både i styrelsen och är instruktörer. Vi behöver nu bli många fler 
som hjälper till! Vi måste hjälpas åt att föra Baekdusan Taekwondo & Budoklubb in i 
framtiden, in i våra nya fina lokaler på bästa sätt! Vi ser oss själva som en familjeklubb, där 
alla är viktiga och där alla kan hjälpa till på något sätt – dra sitt strå till stacken kort och gott 
 Den allra viktigaste punkten nu, och som jag är säker på att vi alla kan hjälpas åt med, är
att öka antalet medlemmar  Vi kommer snart att uppdatera ER om byggnationen med bilder
och text på hemsidan, https://www.baekdusantkd.se

I början på februari ses vi i dojang för att planera vår framtid – tillsammans! 

Svenska cupen 1 8 september 
Vi organiserade vår första svenska cup i poomsae någonsin! Jag vill tacka styrgruppen Abtin 
Khoshnood, Mathias Söderberg, Henrik Ladegaard-Pedersen, Peter Leventin och mig själv, 
till ett helt fantastiskt jobb med att organisera allt. Sedan var det en fröjd att se att vi var 
närmare 35 funktionärer som alla bidrog till en av de bäst organiserade poomsaetävlingen i 
Sverige någonsin! Vi har fått beröm från alla Sveriges poomsaeklubbar och domare! Vi 
lyckades inte bara skapa en härlig atmosfär i arenan, utan vi lyckades även få flera sponsorer 
att stötta oss både ekonomiskt, med mat, funktionärernas t-shirts, växter och med kyl och frys. 
Kultur- och fritidsnämnden sponsrade oss dessutom med 200 vattenflaskor! Sist men inte 
minst vill vi tacka Svenska Taekwondounionen för allt stöd! 

Sådana här evenemang är utmärkta tillfällen att utöka klubbkassan – jag hoppas att vi kan 
göra om detta nästa höst igen! 
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SM 8-9 december  
Jag gärna uppmärksamma er på att SM kommer att hållas i Helsingborg lördagen den 8 
december – både i kamp och poomsae. Så klart hoppas jag att så många som möjligt vill tävla 
där och att vi har en stor supportergrupp med oss som kan peppa och sjunga vår ramsa   

Några fler punkter som jag vill göra er uppmärksamma på 

VM I TAIPEI 10-19/11 
Vi är inte bara en klubb där man kan motionsträna, vi är även en klubb med många 
instruktörer på hög nationella nivå, ja, t o m landslagsnivå! I våras var t ex Ellinore Gabrielin 
Lundén den första Baekdusan juniorspelaren som varit med i ett svenskt landslag i VM 
(Kyorugi) i Tunisien, vilket vi är väldigt stolta över! Nu är det dags för två poomsaespelare att 
åka till VM i Taipei, dessa är den rutinerade Lotta Dahqvist som har ett VM brons att försvara 
och vår junior Cornelia Lelinge som tillsammans med sina teamkompisar från klubben PTE, 
Lisa Tobiasson och Jancie Jin – ska försöka ta sig an de allra bästa i världen, kul och 
utmanande, eller vad säger ni  Vi ser fram emot att ta del av deras framsteg till ett passande 
tårtkalas   

EM i Marina Dór i Spanien 29/11-3/12 
I början på december kommer det att vara dags för ännu ett tårtkalas. Tindra Andersson 
kommer att representera Sverige vid Kadett-EM i Spanien i kyorugi (kamp). Vi önskar henne 
lycka till och hoppas hon får utdelning för all träning hon lägger ner, både i Danmark och på 
klubben  

Kommande graderingshelg 
Vi kommer att ha graderingshelg den 1–2 december. Abtin Khoshnood kommer att maila ut 
information till er medlemmar om graderingen, men läs gärna redan nu på vår hemsida om 
vad som gäller inför gradering. Vi har från och med denna termin nytt sätt att anmäla sig till 
gradering på vår hemsida. Ni anmäler er här: https://www.baekdusantkd.se/graderingar.  I 
samband med att ni anmäler er ska även avgiften för graderingen betalas in, antingen 
via bankgiro eller swish. Vi kommer även att ha Dangradering 15 december, där några av 
våra medlemmar ska gradera till svart, 1 DAN och några även ska graderade till sitt andra 
svarta streck, 2 DAN. Vi är en fantastisk klubb, där vi är så glada att så många går hos oss 
från nybörjare till svart bälte och vidare till landslaget    

Ungdomsstyrelsen har lovat att ha en kiosk till alla törstiga och sockersugna medlemmar  

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 vill gärna se att vi alla har en bidragande del av våra framgångar på mattan och utanför  
Våra fantastiska instruktör har stora kunskaper som individanpassar och försöker hitta en så 
bra och framgångsrik balans mellan träning och vila som möjligt. Baekdusan vill vara en 
klubb som passar alla, oavsett ambitionsnivå.   

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.  
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Glöm inte att våra fina overaller, mössor, t-shirts, väskor m m numera enkelt kan köpas på 
Sportringen i Staffanstorp. Roger med personal är trevliga och levererar vad vi vill ha. Vi har 
utökat vårt sortiment med en vindjacka och en lättviktsdunjacka. Vi har satt upp bilder både i 
dojang och på vår hemsida: https://www.baekdusantkd.se/shop-1 
 

 

  
 

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


