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Nyhetsbrev oktober 2019 
 

Hej alla Baekdusaner! 
 
Ordförande har ordet 
 
Vi är halvvägs inne i höst-terminens träningar och nu går det fort mot vinter och jul. Datum 
för höstens gradering har kommit ut, glöm inte gå in på hemsidan och anmäla dig om du vill 
gradera dig. Är du osäker på om du är mogen för gradering, prata med din instruktör som 
kan tipsa dig om det är något som du behöver träna extra på eller om du kanske bör vänta till 
vårens gradering. Årets gradering kommer att ske helgen den 14-15 december.  
Läs gärna redan nu på vår hemsida vad som gäller inför gradering: 
https://www.baekdusantkd.se/graderingar 
 
Jag vill passa på att hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna till Baekdusan! Kul att så 
många, både unga och gamla, har hittat till våra nybörjarpass. Hoppas ni kommer trivas hos 
oss!  
 
Medlemsombud 
 
Ni vet väl att om ni har ideér, synpunkter eller klagomål kring föreningens verksamhet, kan ni 
alltid maila detta till föreningens mail, info@baekdusantkd.se.  Vi är alltid öppna för förslag, 
förbättringar och ideér.  
 
De senaste åren har vi haft ett medlemsombud, Kasper Medin, som har varit en länk mellan 
medlemmarna och styrelsen. Har man en synpunkt, klagomål eller en idé som man inte vill 
gå själv med till styrelsen, så har man kunnat maila eller haffa Kasper i lokalen, som i sin tur 
tagit upp det med styrelsen. Nu har Kasper signalerat att han inte har tid att fungera som 
medlemsombud, så nu söker vi ett nytt medlemsombud. Är du sugen på att vara 
medlemmarnas länk till styrelsen, maila mig på skanelotta@hotmail.com, så kan jag berätta 
mer om hur det är tänkt med uppdraget.  
 
Tävlingar 
 
Vi är unika som klubb och betalar samtliga startavgifter för medlemmar som önskar tävla. Vi 
älskar att tävla och här finner vi en stor gemenskap. Vi har bara en liten motprestation – att 
man tävlar på den aktuella tävlingen☺ Är man anmäld till en tävling och ej deltar (No Show), 
oavsett orsak, så blir man återbetalningsskyldig om anmälningstiden gått ut (till Baekdusan).   
 
Det fina med tävlingar är att alla kan delta, i såväl kamp som poomsae finns tävlingar för alla 
nivåer. Förutsättningen är naturligtvis att man har tränat på kamp och/eller poomsae-passen, 
du finner tiderna för dessa i vårt träningsschema på hemsidan – välkomna! Även om du är 
nybörjare och är osäker på om kamp är något för dig, gå på ett av kamp-passen och prova 
på. Här kommer du bli väl omhändertagen av vår kamp-tränare David Kliba och alla våra 
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duktiga ungdomar, som visar dig tillrätta. Våra poomsae-pass är öppna för alla från grönt 
bälte och uppåt. Samma sak gäller här som för kampen, kom och prova på om du inte redan 
har gjort det. Balli Lelinge, Peter Leventin och Jesper Ladegaard-Pedersen med support av 
våra utövare på elitnivå tar emot dig med varm hand.Glöm inte att ni kan se alla våra 
tävlingsresultat här: https://www.baekdusantkd.se/resultat 
 
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.  
 
Ny lokal 
 
Byggprocessen med våra nya lokaler har dragit ut på tiden. Under September beviljades 
dock bygglovet och tekniskt samråd förväntas hållas inom kort så att bygget kan komma 
igång. Nytt preliminärt inflyttningsdatum kommer att kommuniceras så snart detta är beslutat.  
 
Den här utdragna processen är naturligtvis tärande på oss som klubb, och verkligen inget 
önske-scenario, vare sig för oss eller vår nya hyresvärd förstås! Omständigheterna råder vi 
inte på, men processen fortskrider som sagt alltjämt. Det har naturligtvis inte underlättat att vi 
har tvingats söka andra provisoriska lokaler under tiden, men vad det har inneburit, allt ifrån 
tömmandet och flytt från vår lokal till kommunens låssystem som inte fungerat 
tillfredställande. Men, trots allt detta behåller vi hela tiden vår goda Baekdusan-anda genom 
allt, och hoppas att vi tillsammans håller ut tills allt är i bättre ordning igen, och vår nya fina 
lokal kommer att vara på plats. Det kommer att bli strålande!”  
 
Julfest och mästerskapsfirande 
 
För att fira att graderingshelgen är gjord och det snart är jul, kommer vi att ha julfest den 15 
december i Lödde. Vi äter lite gott, umgås och leker lekar. Till kaffet blir det mästerskapstårta 
då våra bägge landslagstjejer Ellinor och Tindra har varit i Spanien under oktober och tävlat i 
EM i kamp. Självklart måste vi fira och gratulera dem till sina prestationer. Separat inbjudan 

till julfesten kommer inom det närmaste, naturligtvis hoppas vi att 
så många som möjligt vill komma, det är ett utmärkt tillfälle att lära 
känna andra medlemmar.  
 
Ni vet väl att ni kan köpa våra fina overaller och andra klubbkläder 
på Sportringen i Staffanstorp ? Bilder finns på vår hemsida: 
https://www.baekdusantkd.se/shop-1 
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Och, just det, en sak till… Om Du/Ni inte har betalt in medlems- och träningsavgiften är 
det hög tid att göra det nu   
 
 
Om inget konkret kring lokalen dyker upp, så kommer nästa nyhetsbrev i början på januari. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Ha en fortsatt bra träningshöst, så ses vi förhoppningsvis på julfesten 😊😊 
 
 
 
 
 
Ordförande 
Lotta Svensson 


