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MÅNADSBREV,  Mars 
 
Bästa Baekdusannare! 
Så kom den äntligen – våren. Ja, det har klart varit lite kallt några dagar här nu. Men 
ljuset, blygsamma fågelkvitter och de första vårblommorna som ansträngt sig igenom 
jordlagret för att vida upp sin prakt.  
En underbar tid står framför oss. Njut av den och samla energi. Energi som ni tar 
med er upp på mattan och levererar ut allt det ni lärt er av våra duktiga instruktörer. 
Vi har precis haft ett årsmöte och Baekdusan har fått nya kandidater i sin styrelse. 
För att klubben ska kunna ta emot de nya krav som dyker upp i takt med att klubben 
växer är så är det oerhört viktigt att var och en som har ett uppdrag i klubben 
fokuserar sig på detta.  
Då klubben var mindre kunde mycket väl en person både vara styrelsemedlem i form 
av kanske ordförande. Samma person höll 3 pass i veckan i Dojang och även skötte 
marknadsföringen. Ofta ser det ut på detta viset i nybildade klubbar. Och faktiskt i 
gamla klubbar också – men de sistnämnda kan tyvärr pga det aldrig växa och bli 
större. En klubb där få personer gör mycket bränner så småningom ut sig och vips så 
står man där utan en operativ organisation. 
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Så därför måste vi ha en så bred plattform av kompetens som vi någonsin kan få. På 
mattan med duktiga instruktörer som skapar förutsättningar, som har kolla på de som 
avser tävla, har kolla på tävlingar och lär ut det bästa och moderna av taekwondon. 
 
Deras länk till att få vara delaktig i klubbens utveckling och beslut går via de grupper 
vi upprättat för att hålla så hög kvalité vi kan och så stort inflytande som möjligt, 
genom Instruktörgruppen samt genom Tävlingsgruppen. Dessa grupper är bland de 
viktigast vi har. Det är personerna i dessa grupper som utvecklar, och ges tillfället till 
att utveckla klubben i rätt riktning. Dessa grupper håller möten och har idéer och 
synpunkter som presenteras för en styrelse för beslut.  
 
När vi då är inne och berör grupper vill jag gärna påminna om vilka grupper som 
finns: 

 Instruktörsgruppen 
 Tävlingsgruppen 
 Graderingsgruppen 
 Föräldragruppen (foralder@baekdusantkd.se) 
 Marknadsgruppen (info@baekdusantkd.se) 

 
…de sistnämnda 2 st grupperna söker vi, med ljus & lykta, personer som kan tänka 
sig att sitta  med och bidraga till tankar och idéer. Desto fler som vill bidraga med sin 
kompetens i dessa grupper skapar också förutsättningar för utvecklingen av klubben. 
De skapar också en kommunikativ länk som gör att klubben blir transperens och 
öppen.  
Så återigen – är ni intresserade att vara med och bidraga välkommen att kontakta 
oss på mailen som ni ser i gruppsammanställningen. 
 
Nya styrelsen 
Peter Nilsson – ordförande. Valdes på 2 år. Övriga arbetsuppgifter i styrelsen 
kommer att fastställas på styrelsemötet den 1 april. 
Monique Pauelsen – Valdes till ledamot för 2 år och kommer bli klubbens 
sekreterare. Övriga arbetsuppgifter i styrelsen kommer att fastställas på 
styrelsemötet den 1 april. 
Lotta Dahlqvist – valdes som ledamot för 2 år och fortsätter som klubbens kassör. 
Övriga arbetsuppgifter i styrelsen kommer att fastställas på styrelsemötet den 1 april. 
Peter Leventin – valdes som ledamot för 2 år. Peters primära arbetsuppgift/er 
fastställes på styrelsemötet den 1 april. 
Erik Hällstorp - valdes som ledamot för 2 år. Eriks primära arbetsuppgift/er i 
styrelsen fastställes på styrelsemötet den 1 april. 
Eva Nyman – sitter kvar 1 år till. Evas primära arbetsuppgift/er fastställes på 
styrelsemötet den 1 april. 
Raul Furentes – sitter kvar 1 år till.  Rauls primära arbetsuppgift/er fastställes på 
styrelsemötet den 1 april. 
 
Vi kommer att presenterastyrelsemedlemmarna och dess primära arbetsuppgifter i 
en separat information efter påskledigheten. 
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POOMSAE 
Poomsaelandslaget i Syd hade regionsträning den 7 mars på Baekdusan. 
Regionsträningarna har varit och kommer att fortsätta hållas på Baekdusan.  
 
Säsongens första Poomsaetävling, Vårcupen, gick av stapeln i Västerås den 21 
mars. Baekdusan ställde upp med 5 tävlanden och blev andra bäst klubb. 
 
Guld 
Norah Ladegaard-Pedersen (bästa nybörjare!) 
Jesper Ladegaard-Pedersen 
Norah och Jesper (par) 
Henrik Ladegaard-Pedersen 
 
Silver 
Emma Olsson 
Henrik och Monique (par) 
 
Brons 
Monique Pauëlsen 
 
Stort grattis!!! 
 
Lotta, Abtin och Richard deltog i ett Poomsaeseminarium i Madrid 28-29 mars 
tillsammans med Master Kang Ik Pil, Poomsaedomaransvarig i Europa och 
världsmästare, samt de flerfaldiga världsmästarna Master Kim och Laura Kim.  
 

Soliga hälsningar från poomsaeförfattarna på plats i Madrid  
/Abtin & Lotta 
 
 
KAMP, TÄVLINGAR & RESULTAT 
Inget att rapportera för Mars månad från kampenheten. 
Dock kan vi glädjande berätta att Sverige nu tagit ett Guld i EM. 
Ett stort grattis till Nikita Glasnovic, 57 kg klassen,  som tog det första EM guld för 
Sverige på 7 år. 
Sydsvenskan skriver: 
”Nikiita Glasnovic är med i Sveriges olympiska kommittés (SOK) topp- och 
talangsatsning och är rankad trea i världen i sin klass. Om hon behåller sin plats så 
är OS-platsen klar. De sex bästa på rankingen är direktkvalificerade till OS i Rio de 
Janeiro nästa år. 
På vägen till finalen vann Glasnovic över kroatiskan Ivana Babic, regerande junior- 
och ungdoms-OS-världsmästarinna (2—0), rumänskan Mariana Malina Mihaila (11—
1), samt ryskan Julia Volkova (10—3).” 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Knattarna rapporterar: 
Knattarna tränar på och är jämt fördelade i två grupper.  
Inför denna termin gick några knattar upp i  
7-12-årsgruppen vilket gläder oss och vi hoppas  
att de ska ha nytta av sin söndagsträning.  
Med lek och rörelseglädje lär vi ut taekwondo och  
strävan är att erhålla positiva upplevelser samtidigt 
som vi lär oss grunderna samt teknikerna mot gult  
bälte.  
Knattarna tränar på söndagarna från 09.00 – 11.00 
Fördelat på 2 grupper. Knatte är man mellan 4-6 år. 
Se mer på vår hemsidsa. 
/ Mattias Andersson 
 
 
Vi påminner åter om – TRÄNINGSAVGIFTERNA! 
Ni som inte redan har gjort det - kom ihåg att betala in träningsavgiften!!! 
  
  VT2015 Helår 2015 
Knattar 4-år  300 500 
7-17 år  500 800 
18 år och däröver 700 1200 
  
Sätt in beloppet på BankGiro 656-7556. Ange namn och fullständigt personnummer. 
 
Vi påminner också om att passet mellan 11.00 – 12.15 på söndagar är numera ett 
Familjeträningspass som är öppen för alla från 7 år. 
 
STÄDSCHEMAT 
Vi bifogar åter städschemat ifall någon missat det. Läs igenom. Anteckna er dag i er 
kalander. Kan ni inte – byt! 
 
 
GRADERING 
Terminens gradering är planerad till den 6-7 juni. 
 
 
 
 
Varma påskhälsningar 
Peter Nilsson, ordf. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


