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NYHETSBREV juni -16 
 
Hej alla Baekdusanmedlemmar! 
Efter en fantastiskt proffsig och väl genomförd graderingshelg, med en 
graderingspanel av yppersta världsklass och där stora som små kämpade i dojang, 
som säkert kom upp i 40 graders värme – ser vi nu fram emot ett skönt sommarlov! 
Här nedan punkter vi upp viktiga datum att hålla koll på och viktiga händelser att ta till 
sig. 
 
Sommarträning 
Vi kan stolt berätta att vi kommer att ha sommarträning vecka 25-33. Vi kommer 
att ha tre pass – Tisdagspasset kl. 18.00-19.30 innehåller: 
gummibandsträning, kontroll, fokus, balans, styrka, andning och kondition. 
Torsdagspasset kl. 18.00-19.30 innehåller: sparktekniker, balans, styrka, 
explosivitet, kontroll, fokus och fys. Lördagspasset kl. 14.30-ca16.00 
innehåller: Raul special!! 

Följande instruktörer håller i sommarpassen 

Tis.: Poomsaespecial Tors: Tekniker Lör.: Raul special 
kl. 18.00-19.30  kl. 18.00-19.30  kl. 14.30-ca16.00 
 
v 25 Abtin  Ståhl  ingen träning 

v 26 Lotta  Jönsson  ingen träning 

v 27 Balli  Nyman  Raul 

v 28 Balli  Ekberg  Raul 

v 29 Lotta  Allard  Raul 

v 30 Abtin  Lundén  Raul 

v 31 Balli  Löfberg  Raul 

v 32 Balli  Olsson  Raul 

v 33 Balli  Tylstam  Raul/Anton 

 



	  
	  

Vi kommer även kunna erbjuda Sommar Yoga 
 
V. 24 Lör 18/6 kl. 12.10-13.00 
V. 26 Tors 30/6 kl. 18.00-19.00 och Lör 2/7 kl. 10.10-11.00 
  
Blir vi fler än 5 stycken fortsätter vi: 
  
V.27 Tis 5/7 kl. 18-19, Tors 7/7 kl. 18.00-19.00 och Lör 9/7 kl. 10.10-11.00 
V.28 Tis 12/7 kl. 18-19, Tors 14/7 kl. 18-19 och Lör 16/7 kl. 10.10-11.00 
  
Det är 10 ggr varav 4 är från tidigare 10-korts omgång. 
  
Dom nya som tillkommer kan köpa ett 10-kort. 
Dom som varit med innan betalar för de tillkommande sex tillfällena enligt följande 
prislista: 
 
10 ggr: 500 kr för medlemmar 900 kr för icke medlemmar 
6 ggr: 280 kr för medlemmar 500 kr för icke medlem 
Drop-in 70 kr för medlem, respektive 95 kr för ickemedlem 
 

 
Tävlingssammanfattning under senare delen av 
våren 
 
Resultat Poomsae  
Berlin Open  
Balli Lelinge – Guld 
Lotta Dahqvist – Guld 
Cornelia/Jesper – Guld 
Cornelia Lelinge – Silver 
Jesper Ladegaard Pedersen – Silver 
Valdermar Tylstam – Brons 
Richard Coltelius – Brons 
Josef Chiu – Brons 
Lotta/Josef – Brons 
 
Dessutom 2:a bästa klubb i Poomsae!!!  
 
Lomma Cup  
Peter Leventin – Guld  
Balli Lelinge – Guld 
Maria Adolfson – Guld 
Anders Löfberg – Guld 
Norah Ladegaard-Pedersen – Guld 
Jesper Ladegaard-Pedersen – Guld 
Richard Coltelius – Guld  
Gustav Lelinge – Silver  
 



	  
	  

Inga medaljer individuellt men väldigt bra kämpat av: 
Noah, Felicia, Elin, Vilhelm och Cornelia. 
Maria Adolfsson/Henrik Ladegaard-Pedersen – Silver 
Norah/Gustav – Guld 
Cornelia/Jesper – Guld 
Vilhelm/Sigrid – Silver  
 
Terje/Henrik T/Henrik LP – Guld 
Cornelia/Norah/Tindra – Guld 
Jesper/Gustav/Valdemar – Guld 
 
Belgien Open  
Josef Chiu – Brons  
Lotta Dahlqvist – Oplacerad men en stark insats  
 
Danish Open  
Jesper Ladegaard-Pedersen – Guld  
Richard Coltelius – Silver 
Josef Chiu – Silver 
Valdemar Tylstam – Brons  
Lotta Dahlqvist – Brons  
 
Inga medaljer individuellt men väldigt bra kämpat av: 
Norah 
 
Lotta och Josef i par – Brons  
 
Dutch open 
Lotta Dahlqvist – brons 
Josef Chiu – Oplacerad men en stark insats 
Lotta och Josef i par – Brons  
 
Resultat kamp 
Berlin Open  
Yonas Yigsaw – guld  
 
Inga medaljer individuellt men väldigt bra kämpat av: 
Tindra, Patt, Quincy, Andy, Frida och Elli. 
 
Lomma Cup  
Lördagen 
Matilda Nyman – guld 
Malou Adolfsson – guld 
Thea Ohlqvist – silver  
 
Söndagen 
Frida Sjöberg – guld 
Tindra Andersson – guld 
Zilong Gangnam – guld 
Hugo Dannqvist – guld 
Albin Torkel – guld 



	  
	  

 
Isabella Eak – silver 
Andy Miftari – silver 
 
Inga medaljer individuellt men väldigt bra kämpat av: 
Loke Graveus, Noah Löfberg, Felicia och Peter Leventin 
 
Gett2Sport (Danmark) 
Loke Graveus – guld 
Isabella Eak – silver 
 
Inga medaljer individuellt men väldigt bra kämpat av: 
Felicia och Noah. 
 
Några ord om vårt nya Svenska Taekwondoförbund 
Efter en lång tid av turbulens och avstängningar av Svenska Taekwondoförbundet 
internationellt beslutade STF:s årsmöte den 24 april 2016 i Malmö att bifalla den 
motion som delar in STF till två grenförbund under sig. Ett grenförbund kommer att 
vara för WTF-föreningarna (Svenska Taekwondounionen – STU) och ett för ITF-
föreningarna (Svenska ITF Förbundet – SIF). Genom denna organisationsmodell kan 
inte ITF-föreningarna delta i STU:s beslutsfattande och därmed kommer Sverige att 
åter bli invalt som fullvärdig medlem i ETU och WTF. Även nya styrelser valdes in för 
huvud- och grenförbunden. Förhoppningsvis kan vi se emot en lugn och händelserik 
period framöver.  

Hösten schema är som följer: 
Måndagar:  
Kl. 17.00-18.00: Nybörjare – vitt bälte, alla åldrar. Instruktör: Christian Ståhl.  
Kl. 18.15-19.30: + 30 år. Från vitt bälte. Instruktör: Mats Bruér.  
Kl. 19.30-21.00: Blått, rött, svart, alla åldrar. Instruktör: Anton Samawi.  
 
Tisdagar:  
Kl. 17.00-18.45: Kamp. Från gult bälte, alla åldrar. Instruktör: David Kliba.  
Kl. 18.45-20.00: Gult bälte, alla åldrar. Instruktör: Peter Lundén. 
 
Onsdagar: 
Kl. 17.00-18.00: Nybörjare – vitt bälte, alla åldrar. Instruktör: Christel Olsson.  
Kl. 18.00-19.30: Poomsae – från Yuk jang, alla åldrar. Instruktör: Abtin Khoshnood.  
19.30-21.00: Hapkido, från +13 år. Instruktör: Jörgen Kristensen. 
  
Torsdagar: 
Kl. 17.00-18.00: Gult bälte, alla åldrar. Instruktör: Peter Leventin.  
Kl. 18.00-19.15: Grönt bälte, alla åldrar. Instruktörer: Daniel Ekenberg & Anders 
Löfberg. 
Kl. 19.15-20.45: Blått, röt, svart, alla åldrar. Gästinstruktörer. 
 



	  
	  

Fredagar: 
Kl. 16.45-17.55: Poomsae – från Il jang – Oh jang, alla åldrar. Instruktör: Balli 
Lelinge. 
Kl. 18.00-19.30: Kamp. Från gult bälte, alla åldrar. Instruktör: David Kliba. 
 
Lördagar: 
Kl. 10.30-12.00: + 30 år. Från vitt bälte. Instruktör: Andreas Jönsson, Christel 
Olsson & Christian Ståhl. 
Kl. Dragons – kamp. Instruktörer: Thomas Allard & Matilda Nyman. 
 
Söndag: 
Kl. 9.00-10.00: grupp 1, ålder 4-6 år. Instruktörer: Anders Löfberg & Henrik Tylstam. 
Kl. 10.00-11.00: grupp 2, ålder 4-6 år. Instruktörer: Anders Löfberg & Henrik 
Tylstam. 
Kl. 12.00-13.00: grönt bälte, alla åldrar. Instruktörer: Daniel Ekberg & Anders 
Löfberg. 
Kl. 15.30-17.30: Hapkido, +13 år. Instruktör: Jörgen Kristensen. 
Kl. 17.30-19.30: Dragons – poomsae. Instruktör: Lotta Dahqvist. 
 
 
Anders Löfberg välkomnar alla som vill ha en gemenskapsdag på 
Järavallen 
Anders skriver: tisdagen den 28e juni är vi några familjer som samlas och grillar lite 
ute på Järavallen! Ta med det ni vill äta och dricka. Vi spelar lite brännboll, kubb, tar 
med lite mitsar om barnen vill sparka loss lite... Och eventuellt sticker vi ner och 
badar... Ni som vill göra oss sällskap är välkomna. Ingen föranmälan behövs och vi 
står för allt själva (Dock, om ni vill fråga något eller skicka ”ja, vi kommer” för 
kännedom, går det givetvis utmärkt att göra.). 
 
Liseberg – gemensam kick off! 
Den 13 augusti åker vi till Liseberg i gemensam buss!! Avfärd: dojang kl. 8.00 och vi 
åker hem från Liseberg kl. 20.00. Beräknad tid i Lomma 23.00-23.30. Notera: 
Eftersom det är 57 platser i bussen, så gäller först till kvar… 
Klubben bjuder på barnens åkband och beroende på antalet anmälda, även på 
barnens entré. Mat och dryck får man dock stå för själv. Ni anmäler er på 
info@baekdusantkd.se   
 
Ni som vill tävla i Wonderful Copenhagen 20-21 augusti, anmäl er i 
dojang eller på senast 25 juli info@baekdusantkd.se   
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Arbetet med extern sponsring är i full gång 
Baekdusan behöver sponsorer! 
 
Kan du eller ditt företag/arbetsgivare bidra, eller har du en kontakt på ett annat 
företag som skulle kunna sponsra oss – hör av dig/er? 
 
För 2500 kr ingår logotyp i lokalen, på hemsidan och i månads/nyhetsbrevet. Det 
finns även möjlighet att lägga till saker som t.ex. ökad synlighet, träningspass för de 
anställda, sponsra event, trycksaker eller utrustning och kläder. 
 
Hör gärna av dig till Erik Hällstorp i marknadsgruppen (070 240 37 92).  
 
Ny hemsida 
Den nya styrelsen har påbörjat en revidering av klubbens hemsida som kommer att 
se helt annorlunda ut. Tyvärr blev vi inte klara med hemsidan som planerat under 
maj månad, men vi räknar med att den blir klar lagom till höstterminsstarten J 
 
Baekdusan taekwondo klubb värnar om att både ha kul tillsammans 
och att satsa på att vara bland de bästa klubbarna i Sverige och 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.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla klubbens instruktörer för ert stora 
engagemang och er kunnighet, ni bidrar till stor glädje under både 
träningar och tävlingar! Även stort tack till alla er föräldrar som 
ställer upp för klubben och dess utövare på olika sätt, i vått och 
tort! 
 
Ha nu ett riktigt skönt sommarlov JJJJJJJ  

 
Nästa nyhetsbrev kommer i september! 
 
Styrelsen 
 


